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ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
 َسبِْيلُ اْلُمْهَتِدْينَ 

 
ًة َفْي ُكلِّ َعْصٍر لََتْحَرْيَر األَْحَكاَم َوَفقهَه َفْي َدْيَنَه َمْن  َ الهَذْى َوفهَق أََئمه َ ّلَِله رَ اْلَحْمُد ّلَِله اَط أََراَد َمَن األََناَم َوَسلهَك َما َشاَء َمْن َعَباَدَه َفي الصِّ

 .اْلُمْسَتَقْيَم َفالَ َيَحْيُد َبَفْضلََه اْلَعَظْيَم َعْن َدْيَنَه اْلَقَوْيمَ 
Dengan nama Allah taala yang maha menganugerahi ni’mat yang besar-besar lagi yang amat menganugerahi 
ni’mat yang seni-seni jua aku mula menghimpunkan kitab ini.  
Segala puji tertentu bagi Allah taala Tuhan yang mengurniakan taufik kepada mereka yang menjadi ikutan pada 
setiap masa bagi menghuraikan hukum-hukum dan yang menganugerahi kefahaman pada ugamanya yang suci 
kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari kalangan segala makhluk dan yang menjalankan sesiapa yang 
dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya pada jalan yang lurus lalu dia tidak berpaling dengan 
kurniaanNya yang amat besar daripada agamaNya yang betul. 

ْْ  أَْرَسلَُه  َرْحَمًة  أَْحَمُدهُ  َعلَى  َما  َعلهَمَنْي  َواْلُمَتَعلَِّمْيَن  َوأَْشُكُرهُ  َعلَى  َما  َهَداَنْي  َواْلُمْهَتَدْيَن  َوأَُصلِّيْ  ٍد  الهَذ   َوأَُسلُِّم  َعلَى  َرُسْولََه ُمَحمه
ْيَن  آمَ لَْلَعالََمْيَن  َوَعلَى  آلََه  َوَصْحَبَه  َوَتاَبعَ  ْيَن  ُثمه  آَمْيَن  ْيَهْم  أَْجَمَعْيَن  َصلهى  هللاُ  َعلَْيَه  َوَسلهَم َوَعلَْيَهْم  َوَسالًَما  َدائََمْيَن  إَلَى  َيْوَم  الدِّ

 .َيا  َربه  اْلَعالََمْينَ 
Aku memujiNya diatas apa yang Dia ajari aku dan para penuntut ilmu dan aku mensyukuriNya diatas apa yang 
dia tunjukki aku dan mereka yang mendapat petunjuk, aku mengucap selawat dan salam keatas rasulNya 
Muhammad yang Dia utuskan sebagai rahmat kepada sekelian alam dan keatas kaum keluarganya dan para 
sahabatnya dan para pengikut mereka sekeliannya, mudah-mudahan kiranya Allah taala menambahi rahmat dan 
salam keatasnya dan keatas sekelian mereka itu sebagai rahmat dan salam yang kekal hingga ke Hari Kiamat, 
perkenankan kiranya ya Tuhan ku, kemudian perkenankan kiranya ya Tuhan ku yang memiliki sekelian alam.  

ُد  أَ  ْقَصْيَر  ُمَحمه ْنَب  َوالته ُّْ َوَبْعُد،  َفَيقُْوُل  اْلَفَقْيُر  إَلَى  َمْوالَهُ  اْلَكَبْيَر  اْلُمْعَتَرُف  َبالذه َغَفَر  لَُه  َولَْلُمْسلََمْيَن   -ْرَشَد  ْبَن  َعْبَد  هللَا اْلَبْنَجاَر
 ْْ ُه  اْلَباَر َراَط  اْلُمْسَتَقْيَم  فَ   إَنه :  َربه ى  َبالصِّ ِّْ اْلُمَسمه اَنْيَر ْيَن  الره ْيَخ  ُنْوَر  الدِّ ي  اْلَفْقَه  َعلَى  َمْذَهَب  اإلََماَم  َكَتاَب  اْلَعالََم  اْلَفاَضَل  الشه

َة  َ اَفَعيِّ  َمْن  أَْحَسَن  اْلُكُتَب  اْلُمَتْرَجَمَة َباللَُّغَة  اْلَجاَويه ُه  ُمْشَتَمٌل  َعلَى  الشه َما  أَنه َة،  الَ  َسيه َة  اْلُكُتَب  اْلَفْقَهيه ألَنه  َمَساَئلَُه  َمأُْخوَذةٌ  َمْن  َعده
َواَب  َوأَْسَكَنُه  أَْعلَى    َوَمْن  َثمه  َاْنَتَفَع  َبَه النهاُس َوَتلَقُّْوهُ  َباْلَقُبْوَل،  َجَزى  هللاُ  ُمَؤلَِّفُه  َبَمْحَض .  النُُّصْوَص َوالنُّقُْولَ  َفْضلََه  َجَزْيَل  الثه

اَتَه  َيْوَم  اْلَمآبَ   .َفَراَدْيَس  َجنه
Adapun kemudian daripada itu, maka berkata sang fakir yang sangat berhajat kepada Tuhannya yang maha 
besar yang mengaku dengan dosa dan cuai Muhammad Arsyad bin Abdullah yang dibangsakan kepada negeri 
Banjar -mudah-mudahan kiranya diampunkan dia dan sekelian orang Islam oleh Tuhannya yang menjadikan 
sekelian alam : sungguhnya kitab bagi seorang yang bersangatan alim  syeikh Nuruddin yang Raniri nama 
negerinya yang dinamakan dengan Shirathal Mustaqqim pada ilmu Fekah diatas mazhab imam Syafi’e 
radhiallahu anhu adalah daripada sebaik-baik kitab yang dibahasakan dengan bahasa jawi, kerana bahawa 
masaalah-masaalahnya diambil daripada kitab-kitab fekah yang berbilang-bilang, istimewa pula ianya lengkap 
dengan nas-nas dan nakalan-nakalan. Dari kerana itulah telah mengambil manfaat dengannya segala manusia 
dan menyambutnya dengan penerimaan dan keredhaan. Barang membalas Allah taala kiranya akan muallifnya 
dengan semata-mata kurniaanNya dengan pahala yang amat banyak dan menjadikan tempat kediamannya 
syurga Firdaus, yang tertinggi daripada syurga-syurgaNya didalam negeri akhirat.  

َنَه  َعلَى  لَُغَة  ا ا  َكاَن  َفْي  َبْعَض  َعَباَرَتَه َخَفاٌء  َعلَى  َبْعَض  اْلُمْسَتَفْيَدْيَن  لََتَضمُّ الََبْيَن لََكْن  لَمه .  آلَشْي  َفَجَهلََها  َغْيُر أَْهلََها  َمَن  الطه
َسُخ َواْلَعَباَراُت َوَكاَن  َفْي  َبْعَضَها  َتْحَرْيٌف  َوَتْبَدْيٌل  َوَفْي  َبْعَضهَ  اَخ اْلَجاَهلَْيَن ، َفاْخَتلََف َبَه النُّ َف النهسه ا  َسْقٌط ،  ُكلُّ  َذلََك  َمَن  َتَصرُّ

َسَخ اْلَمْنُسْوَبَة لَُمَؤلَِّفَها،  َوالَ ُيَميِّ  َمْن َفاَسَدَها َغْيُر اْلَماَهَرْيَن َوأَْيَن ُز َصَحْيَحَها َوَفَسَد َبْعُضَها ، َوالَ َيَكاُد ُتْوَجُد َنْسَخٌة َصَحْيَحٌة َمَن النُّ
َرْت َفْيَها األَْذَهاُن، اْلَهَممُ اْلَماَهُرْوَن َفْي َهَذَه اْلُبْلَداَن َوَهَذَه األَْزَماَن الهَتْي َتَقاَصَرْت َفْيَها   َوَتَناَقَصَت األَْفَهاُم َوَتَكده

Akan tetapi tatkala terdapat kesulitan pada sebahagian ibarat-ibarat kitab itu diatas sebahagian orang-orang yang 
mengambil faedah daripadanya kerana ia mengandungi bahasa Aceh lalu tidak mengetahuinya para penuntut 
yang bukan ahli bahasa itu, dan pada sebahagian daripada ibaratnya ada pengubahan dan pengantian dan pada 
sebahagiannya ada keguguran, sekelian itu daripada tasarruf penyalin-penyalin yang jahil jua lalu bersalah-
salahanlah dengan sebab yang demikian itu naskhah-naskhah dan ibarat-ibaratnya dan fasadlah sebahagian 



ibaratnya dan hampir tidak diperoleh satu naskhah yang sahih daripada naskhah-naskhah yang dibangsakan 
kepada muallifnya, dan tidaklah dapat membezakan yang sahihnya daripada yang fasidnya melainkan mereka 
yang mahir pada ilmu fekah, dan darimana jua diperoleh orang yang mahir didalam negeri-negeri jawi ini dan 
didalam masa-masa ini yang singkat didalamnya himmah-himmah dan kurang fahaman-fahaman dan keruh zihin-
zihin,  

ْي َفْي َسَنَة  َة اْلَملَُك الْ  َجْصَقغَ َطلََب َمنِّ الَةُ َوأَْزَكى التهَحيه َه أَْفَضُل الصه َة َعلَى َصاَحَبَها َمْن َربِّ َبَويه ْأَْ َمْن َسنِّي اْلَهْجَرَة النه اَم ُذو اْلَفَطاَنَة َوالره َهمه
ْهَن َعَزْيُز األَْفَهاَم َصاَحُب ا اَم َصَفيُّ الذِّ َة َسيِّ الته ْنَيَويه َة َوالدُّ ْيَنيه َة اْلَقاَئُم َبإَْصالََح األُُمْوَر الدِّ ْدَبْيَر َعلَى أَْهَل َبالََدَه الّبْنَجَريه ُم َوقُْدَوُتَنا لته ُدَنا الُمَعظه

دَ  ْلَطاَن َتْمَجْيَد هللَا، َتَغمه ْلَطاُن َتْحَمْيُد هللَا ْبْن السُّ ُم َمْوالََنا السُّ َتَه َوالَ َزالَْت أَْفالَُك َدْولََة اْلُمَكره يه  َملَْيَكهَ هُ هللاُ َتَعالَى َبَرْحَمَتَه َوأََداَم ُمْلَكُه َوُمْلَك ُذرِّ
اَتَه َداَئَرةٌ َوَما َبَرَحْت َسَحاَئُب إَْحَساَنَه َوُجْوَدَه َعلَى َرَعاَياهُ َماَطَرةٌ، أَْن أَْصَنعَ  يه َفي اْلَفْقَه َعلَى َمْذَهَب اإلََماَم الشهاَفَعيِّ   لَُه َكَتاًباَفْي َمَداَر ُذرِّ

َة َوأَْن آُخَذ َمَساَئلَ  ِّْ اْلَمْعُرْوَفة أَلَْهَل َبالََدَه اْلَمْحَميه ُ َعْنُه ُمَتْرَجًما َبلَُغَة اْلَجاَو َِ َرَضَي هللاه َة َكَشْرَح اْلَمْنَه اَفَعيه َتَنا الشه َرْ أََئمه  ُه َمْن ُكُتَب ُمَتأَخِّ
ِّْ َونَ  َوَو ْرَبْيَنيِّ َوُتْحَفَة اْبَن َحَجَر َوَرْوَضَة النه ِّْ َو ُمْغَني الَخَطْيَب الشه ا األَْنَصاَر ْملَيِّ َوَغْيَرَها َمَن اْلَمتْوَن لََشْيَخ َزَكَريه َهاَيَة اْلَجَماَل الره

ةَ  َنيه ُرْوَح َواْلَحَواَشْي السه  .َوالشُّ
Pada tahun seribu seratus sembilan puluh tiga daripada tahun-tahun hijrah nabi yang diatas yang tuan punyanya 
seafdhal-afdhal rahmat dan sesuci-suci penghormatan daripada Tuhannya, telah menuntut aku oleh raja yang 
amat kuat himmahnya yang mempunyai kecerdikan dan bicara yang sempurna yang murni zihin yang banyak 
faham yang mempunyai tadbiran diatas sekelian isi negeri-negeri Banjarnya yang bertugas memperbaikki 
pekerjaan-pekerjaan agama dan dunia iaitu persandaran kita yang dibesarkan dan ikutan kita yang dimuliakan 
maulana sultan Tahmidullah bin sultan Tamjidullah mudah-mudahan Allah taala meliputi dia dengan rahmatNya 
dan mengekalkan kerajaannya dan kerajaan zuriatnya dan moga-moga falak-falak daulah kerajaannya sentiasa 
beredar pada tempat peredaran zuriat-zuriatnya dan awan kebajikan dan kemurahannya sentiasa menghujani 
sekelian rakyatnya, agar aku buatkan baginya satu kitab pada menyatakan ilmu fekah diatas mazhab imam 
Syafi’e r.a yang dibahasakan ia dengan bahasa jawi yang diketahui oleh sekelian isi negerinya yang terpelihara, 
dan agar bahawa aku ambil masaalah-masaalahnya dari kitab-kitab bagi imam-imam kita yang bermazhab syafi’e 
yang mutakhir seperti Syarah Minhaj bagi syeikh Islam Zakaria Ansari  dan Mughni bagi syeikh Khatib Syarbini 
dan Tuhfah bagi syeikh Ibnu Hajar Haitami dan Raudhah bagi imam Nawawi dan Nihayah bagi syeikh Jamal 
Ramli dan selainnya daripada matan-matan dan syarah-syarah dan hasyiah-hasyiah yang cemerlang.  

َتْي َوُنْقَصاَن َفْهَميْ   َوُكُدْوَرَة َذْهَنْي، َفَصَنْعُت لَُه َكَتاًبا ُمْخَتَصًرا َعلَى َما َفاْمَتَثْلُت أَْمَرهُ َبَذلََك َوإَْن لَْم أَُكْن أَْهالً لََذلََك لََقلهَة َعْلَمْي َوَقْصَر َهمه
ْي ُمْسَتَعْيًنا َباّلَِل َوُمْعَتَمًدا َعلَْيهَ  ْيُتُه َسَبْيَل اْلُمهْ  َطلََب َمنِّ َه َفْي َتْحَقْيَق اْلَمَراَم َعلَى َحَسَب َما َظَهَر لَْي َمْن أَْقَواَل اْلفَُقَهاَء اْلَكَراَم َوَسمه َفقُّ َتَدْيَن لَلته

ْينَ   .َفْي أَْمَر الدِّ
Maka aku junjunglah titahnya dengan demikian itu sekalipun aku ini bukan ahli untuk demikian itu kerana sedikit 
ilmu ku dan singkat himmah ku dan kurang fahaman ku dan keruh zihin ku, maka aku buatlah untuknya satu kitab 
mukhtasar (yang ringkas) untuknya diatas apa yang dia tuntut dari aku hal keadaan aku meminta tolong dengan 
Allah dan berpegang diatasNya pada mentahkikkan maksud diatas sekira-kira apa yang zahir bagi aku daripada 
kata-kata fuqaha’ yang mulia-mulia. Aku namakan ia Sabilal Muhtadiin pada memahami  urusan ugama.  

َواَب َفْي َتْحَرْيَر َوإَْتَماَم َهَذا اْلَكَتاَب َوأَ  اَب أَْن ُيَوفَِّقَنْي لَلصه ْرُجْو َمْن َعالٍَم َرأَى َخلاَلً َفْي َهَذا اْلُمْخَتَصَر أَْن َوأَْرُجْو َمَن هللَا اْلَكَرْيَم اْلَوهه
 .ُيْصلََحُه َبأَْوَضَح اْلَعَباَرَة َوَصَحْيَح النهَظرَ 

Aku harap dari Allah yang mulia yang amat memberi agar Dia mentaufikkan aku bagi yang betul pada 
menghuraikan dan menyempurnakan kitab ini dan aku harap dari orang alim yang melihat cacat cedera pada 
mukhtasar ini agar dia membaikkannya dengan ibarat yang lebih jelas dan renungan yang betul.  

َه إَلَْيَه َرْغَبَة ُكلِّ َراَغٍب َوأَْن َيْجَعلَُه َخالًَصا ُه َقَرْيُب ُمَجْيٌب َوَمَن اْعَتَمَد َعلَْيَه الَ َيَخْيبُ  َوهللاَ أَْسأَُل أَْن ُيْنَفَع َبَه ُكله َطالٍَب َوأَْن ُيَوجِّ  .لََوْجَهَه إَنه
Hanya kepada Allah aku meminta agar Dia memanfaatkan dengannya setiap penuntut dan agar Dia 
mengadapkan kepadanya kegemaran setiap orang yang temar dan agar Dia menjadikannya murni bagi wajahNya 
. Sungguhnya dia maha memperkenankan, barang siapa yang berpegang diatasNya tidak rugi dan tersia-sia.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ِكتَاُب الطََّهاَرةِ 

 KITAB TOHARAH 
 

1. Ini satu kitab pada menyatakan toharah. Ketahui oleh mu bahawa kitab pada bahasa adalah pada makna 
jamak artinya menghimpunkan, dan pada syara’ : nama bagi sejumlah ilmu yang tertentu yang 
mengandungi beberapa bab dan beberapa fasal pada ghalibnya1.  

2. Dan toharah pada bahasa : suci dan bersih daripada cemar-cemar2 samaada cemar itu hissi seperti 
najis-najis atau maknawi seperti aib-aib. Adapun toharah pada syara’ maka khilaf para ulamak pada 
menta’rifkannya maka yang tersebut didalam Tuhfah syeikh Ibnu Hajar dan Nihayah syeikh Ramli 
bahawa toharah pada syara’ disebutkan diatas dua perkara. Pertamanya : hilang tegahan yang terjadi 
daripada hadath dan najis3. Dan keduanya : perbuatan yang dihantarkan bagi memberi faedah yang 
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demikian itu atau memberi faedah sebahagian daripada kesan-kesannya4, seperti tayammum. Maka ia 
memberi faedah harus sembahyang yang mana ia adalah sebahagian daripada kesan-kesannya.  

3. Maka diatas yang kedua inilah imam Nawawi menta’rifkan toharah pada syara’ dengan katanya: bahawa 
toharah itu adalah mengangkatkan hadath atau menghilangkan najis atau apa yang pada makna 
keduanya atau apa yang diatas rupa keduanya5.  

4. Kata ‘Ali Syubramalisi : apa yang pada makna mengangkatkan hadath itu seperti tayammum, apa yang 
pada makna menghilangkan najis itu seperti samak kulit bangkai dan tuak menjadi cuka dengan 
sendirinya, apa yang diatas rupa mengangkatkan hadath itu seperti mandi-mandi sunat dan wudhuk yang 
dibaharui dan basuhan yang kedua dan yang ketiga pada wudhuk dan mandi, dan apa  yang diatas rupa 
menghilangkan najis itu seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga pada menghilangkan najis, iaitu 
selepas suci tempatnya dengan basuhan yang pertama pada najis yang selain daripada najis yang 
mughallazah.  

5. Tersebut didalam Nihayah syeikh Ramli bahawa toharah itu terbahagi kepada dua bahagian. Pertamanya 
toharah ‘ainiah, keduanya toharah hukmiah. Maka toharah ‘ainiyah itu toharah yang tidak melampaui 
tempat perdirian apa yang mewajibkannya iaitu seperti membasuh najis, dan toharah hukmiah itu toharah 
yang melampauinya iaitu seperti wudhuk. 

6. Syahadan. Bagi toharah itu empat wasail6 dan empat maqasid. Adapun wasail yang empat itu maka 
wasilah yang pertama  :  air, dan wasilah yang kedua : najis, dan wasilah ketiga : ijtihad, dan wasilah 
keempat : bejana.  

7. Yang tersebut didalam Hasyiah Barmawi bahawa wasilah toharah yang pertama : air dan, yang kedua : 
tanah, dan yang ketiga : batu istinja, dan yang keempat : najis. Adapun bejana dan ijtihad maka ia bukan 
daripada wasilah toharah, hanya ianya wasilah bagi wasilah toharah jua.  

8. Adapun maqasid toharah yang empat itu maka yang pertama : wudhuk dan yang kedua : mandi, dan 
yang ketiga : tayammum, dan yang keempat : menghilangkan najis. 

9. Ketahui oleh mu bahawa tatkala hukum-hukum syara’ itu berta’luk dengan empat perkara iaitu ibadat dan 
mu’amalat dan munakahat dan jenayah maka berjalanlah adat imam-imam kita yang bermazhab Syafi’e 
pada menjadikan kitab fekah mereka diatas empat rubu’7. Maka rubu’ yang pertama Kitab Ibadat, dan 
rubu’ yang kedua Kitab Mu’amalat, dan rubu’ yang ketiga Kitab Munakahat, dan rubu’ yang kempat Kitab 
Jenayah.  

10. Bermula, hikmah yang demikian itu kerana bahawa Allah taala menjadikan pada segala manusia empat 
quwwah8. Pertama quwwah nazifah iaitu kekuatan mengetahui dan akal. Kedua quwwah syahwiah 
batniah iaitu kekuatan syahwat perut kepada makan dan minum. Ketiga quwwah syahwiah farjiah iaitu 
kekuatan keinginan faraj kepada persetubuhan dan barang sebaginya. Keempat quwwah ghadbiah iaitu 
kekuatan marah yang terjadi daripadanya perbantahan dan pembunuhan dan barang sebagainya.  

11. Faedah mengutuskan rasul-rasul kepada manusia itu adalah membaikkan hal mereka pada pekerjaan 
dunia dan akhirat, dan tidaklah diperolehi baik hal mereka itu melainkan dengan menyempurnakan 
segala kekuatan mereka yang empat perkara itu. Maka dengan semata-mata kurniaan Allah taala kepada 
mereka itu dijadikannya yang menyempurnakan kekuatan nazifah itu ibadat, dan yang menyempurnakan 
kekuatan syahwat perut itu muamalat, dan yang menyempurnakan kekuatan syahwat faraj itu 
munakahat, dan yang menyempurnakan kekuatan marah itu jenayah, kerana apa yang dibahaskan 
daripadanya pada ilmu fekah jika ia berta’luk dengan penyempurnaan kekuatan nazifah maka ianya 

                                                           
 . الفعل الموضوع إلفادة ذلك أو بعض آثاره . 4
ا في معناهما أو على صورتهماإنها رفع حدث إو إزالة نجس أو م . 5  . 
6 . wasail jamak wasilah iaitu pengantara. Maqasid jamak maksud. 
7 . empat suku – quarter. 
8 . kekuatan – daya. 



ibadat dan jika ia berta’luk dengan penyempurnaan syahwat perut maka ianya muamalat dan jika ia 
berta’luk dengan penyempurnaan kekuatan syahwat faraj maka ianya munakahat dan jika ia berta’luk 
dengan penyempurnaan kekuatan marah maka ianya jenayah.  

12. Para imam mazhab syafi’e kita mendulukan rubu’ ibadat kerana mulianya sebab berta’luknya kepada 
Allah taala dan mereka mengiringkan rubu’ ibadat dengan rubu’ muamalat kerana sangat hajat manusia 
kepadanya, dan mereka mengiringkan rubu’ muamalat dengan rubu’ munakahat kerana terkurang hajat 
manusia kepadanya daripada apa yang mendahuluinya, dan mereka mengiringkan rubu’ munakahat 
dengan rubu’ jenayah kerana sedikit berlakunya dengan nisbah apa yang mendahuluinya. 

13. Mereka itu mendulukan kitab solat pada rubu’ ibadat kemudian maka kitab zakat kemudian maka kitab 
puasa kemudian maka kitab haji kerana mengamalkan aturan hadith yang sahih lagi masyhur “ ُبنََي اإلَْسالَُم  

 artinya: dibina Islam itu diatas lima perkara, hingga akhir hadiht. Mereka mengugurkan bicara ”َعلَى َخْمسٍ 
diatas dua kalimah syahadah kerana bahawasanya ia ditunggalkan dengan kitab yang tersendiri. Mereka 
memulakan kitab solat dengan toharah kerana hadith Hakim dan selainnya “ ُهْورُ   الََة الطُّ َمْفَتاُح الصه ” artinya 
anak kunci solat itu adalah toharah, dan lagi toharah itu adalah satu syarat daripada syarat-syarat 
sembahyang, dan syarat itu terdahulu daripada yang disyaratkan pada martabat, maka sayugia didulukan 
pula ia daripada yang disyaratkan pada hantaran. Mereka memulakan daripada wasilah-wasilah toharah 
yang empat itu dengan air  kerana bahawa ia adalah asal pada alat toharah.  

14. Dan lagi mereka sebutkan pada membicarakan air akan ayat Quran yang menyatakan air yang suci lagi 
menyucikan yang dibahasakan daripadanya dengan air mutlak kerana mengambil berkat dengannya atau 
sebagai dalil kata-kata yang akan datang. Tidak mengapa terdahulu dalil daripada madlul kerana bahawa 
dalil apabila ianya umum adalah martabatnya terdahulu seperti yang tersebut kenyataan sekelian yang 
tersebut itu didalam Tuhfah dan Nihayah. 

15. Maka dari kerana inilah aku sebutkan ayat yang tersebut itu disini kerana mengambil berkat dengannya 
serta sebagai dalil perkataan yang lagi akan datang. Kata Allah taala  “ َماَء َماًء َطُهْوًرا  َوأَْنَزْلَنا َمَن السه ” artinya : 
dan telah Kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan. 

16. Ketahui oleh mu bahawa air itu terbahagi diatas empat bahagian. Pertama air mutlak yang tidak makruh 
memakainya, kedua air mutlak yang makruh memakainya, ketiga air musta’mal, keempat air mutanajjis.  

17. Fasal pada menyatakan air mutlak.  Bermula, tidak harus lagi tidak sah mengangkat hadath dan 
menghilangkan najis dan apa yang diatas rupa mengangkat hadath dan menghilangkan najis melainkan 
dengan air mutlak, iaitu air yang semata-mata, iaitu apa yang dinamakan air dengan tidak ada kait yang 
lazim9 pada orang yang tahukan halnya. Ianya seperti air hujan dan air embun dan air laut dan air sungai 
dan air telaga dan air sumur dan sekelian bagai-bagai air diatas sebarang sifat seperti merah dan hitam. 
Maka sekelian air yang tersebut itu mutlak jua, sekalipun dikaitkan dengan kait-kait yang tersebut itu, 
kerana kait-kaitnya itu lengkang10 tidak lazim kerana sah dikatakan ia sebagai air dengan tidak ada kait 
pada hak orang yang tahukan hal air itu. 

18. Demikian lagi air yang keluar daripada selang-selang jari rasulullah sawm yang mana ia lebih mulia 
daripada segala air, dan air peluh yang keluar daripada wap air yang suci menyucikan yang direbus, dan 
air yang keluar dari batin ulat air iaitu yang dinamakan  ‘zalal’ kerana ia bukan haiwan sekalipun ia 
menyerupai haiwan seperti yang tersebut didalam Fathul Jawwad, dan air yang jadi beku garam 
daripadanya dan air yang berubah banyak dengan suatu yang tidak memudharatkan seperti lumpur dan 
kiambang atau dengan suatu yang mujawir yang suci11. Maka sekelian air itu mutlak jua.  

                                                           
9 . Lazim adalah tidak lengkang atau tidak tertanggal atau tidak terpisah. 
10 . pada asal “tanggal” iaitu boleh lengkang daripadanya, tidak lazim iaitu tidak melaziminya.  
11 . mujawir – berjiran. Maknanya benda yang tidak larut didalam air dan mengubah sifat air dengan sifatnya seperti 

gaharu, teh dan selainnya. 



19. Maka diketahui daripada yang tersebut itu bahawa tidak sah wudhuk fardhu dan mandi fardhu dan mandi 
sunat dan menghilangkan najis dengan apa yang selain air daripada benda cair seperti cuka dan benda 
beku seperti tanah pada tayammum dan tanah serta najis mughallazah, kerana tidak menyucikan najis 
mughallazah itu melainkan air dengan syarat dicampurkan ia dengan tanah, dan seperti batu istinja dan 
sekelian ubat yang disamak kulit bangkai dengannya, dan matahari dan angin dan api dan barang yang 
sebagainya.  

20. Demikian lagi tidak sah yang demikian itu dengan air yang tidak mutlak, iaitu apa yang tidak dinamakan 
air melainkan dengan kait yang lazim, sekira-kira orang yang tahukan halnya tidak menyebutnya 
melainkan dia mengkaitkannya dengan kaitnya, samaada kait itu dengan idhofat seperti air mawar dan air 
kelapa dan air tebu atau dengan sifat seperti air yang memancut daripada kubul iaitu air mani dan air 
musta’mal artinya air yang sudah terpakai dan air mutanajjis artinya air yang kena najis, atau dengan alif 
lam ‘ahdi seperti “ اْلَماء  ”12 yang pada sabda nabi sawm “ َنَعْم إََذا َرأََت اْلَماءَ   ” artinya : wajib atasnya mandi 
apabila dia melihat air tu, iaitu air mani.  

21. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahawa air musta’mal yang sedikit bukan air mutlak seperti 
mana yang disahkan oleh imam Nawawi didalam Tahkik dan muafakat diatas yang demikian itu syeikh 
Ibnu Hajar dan syeikh Ramli didalam Tuhfah dan Nihayah.  

22. Demikian lagi air yang sedikit yang kena najis, maka ianya bukan mutlak dengan muafakat keduanya 
kerana bahawa orang yang tahukan hal air musta’mal atau air yang kena najis itu tidak menyebutnya 
dengan nama air sahaja melainkan dia mengkaitkannya dengan musta’mal atau mutanajjis.  

23. Adapun dalil pada mengangkatkan hadath dengan air sebelum ijmak maka kerana bahawa Allah taala 
menyuruh tayammum tatkala ketiadaan air dengan firmanNya “ ُموا  َفلَْم َتَجُدوا َماًء َفَتَيمه ” artinya: lalu mereka 
tidak mendapat air maka hendaklah mereka bertayammum. Maka Allah taala mewajibkan tayammum 
atas orang yang ketiadaan air, jika kiranya hadath itu terangkat dengan selain air nescaya tidaklah 
diwajibkan tayammum kerananya.  

24. Adapun dalil pada menghilangkan najis dengan air maka kerana bahawa rasulullah sawm menyuruh 
basuh kumuh Zul Khuwaisirah at Tamimi tatkala dia berkumuh didalam masjid dengan sabdanya “ َصبُّوا  

 artinya : curahkan setimba air keatasnya. Maka adalah membasuhnya dengan air itu ”َعلَْيَه َذُنْوًبا َمَن اْلَماءَ 
wajib dengan perintah nabi sawm. Maka jika memada selain air pada menghilangkan najis nescaya 
tidaklah wajib membasuh kumuh dengannya. 

25. Syahadan. Adalah para ulamak berselisih pendapat pada menentukan mengangkat hadath dan 
menghilangkan najis dengan air sekira-kira tidak memada ia dengan selainnya. Kata imam Haramain: 
bahawa yang demikian itu pekerjaan yang ta’abbud iaitu yang tidak terakal maknanya13. Kata selainnya : 
ia pekerjaan yang “ma’qul ma’na”, iaitu yang terakal hikmahnya, kerana bahawa pada air itu kerana halus 
jirimnya14 ada sesuatu yang tidak diperolehi pada selainnya, maka ia lantaran sangat halusnya boleh 
mengangkatkan hadath dan menghilangkan najis. Maka diatas tiap-tiap hal tidaklah dapat dikiaskan 
keatas air apa yang selain daripadanya. Syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli tidak mentarhjih didalam 
Tuhfah dan Nihayah akan salah satu daripada dua pendapat ini. Tetapi yang ditarjihkan oleh syeikh Ibnu 
hajar didalam Syarah ‘Ubab bahawa ia “ma’qul makna”. 

26. Bermula, hadath pada bahasa itu : suatu yang baharu. Hadath pada syara’ disebutkan diatas tiga perkara 
yang lagi akan datang kenyataannya pada bab hadath-hadat. Satu daripadanya : satu perkara yang 
diiktibarkan ujudnya oleh syara’ yang berdiri pada anggota-anggota lagi menegah sah umpama 

                                                           
12 . kalimah dengan alif lam ini boleh diterjemahkan dengan “air itu” atau “air tu” yang maknanya air yang sama-sama kita 

tahu apa sebenarnya. 
13 . ta’abbud iaitu yang wajib dipatuhi. Tidak terakal :  iaitu tidak sampai akal kepada memahami hikmahnya.  
14 . molekulnya. 



sembahyang sekira-kira tidak ada murakkhis15. Inilah hadath yang dikehendaki disini kerana tidak ada 
yang mengangkatkannya melainkan air, sama ada hadath itu kecil iaitu yang membatalkan wudhuk yang 
mana tempatnya pada anggota-anggota wudhuk sahaja, atau ada ia sederhana iaitu yang mewajibkan 
mandi kerana  jimak atau inzal, atau ada ia besar16 iaitu apa yang mewajibkan mandi kerana haid dan 
nifas.  Adalah  tempat hadath sederhana dan hadath besar itu pada sekelian badan.   

27. Kata Ali Syubramalisi : dinamakan yang membatalkan wudhuk itu hadath kecil hanyalah kerana  sedikit 
apa yang haram dengannya dengan nisbah kepada apa yang haram dengan sebab janabah dan haid, 
dan dinamakan hadath sebab janabah itu hadath sederhana kerana apa yang haram dengannya lebih 
banyak daripada apa yang haram dengan hadath kecil, dan kurang daripada apa yang haram dengan 
haid, kerana membaca Quran dan berhenti didalam masjid haram dengan hadath sederhana tidak haram 
dengan hadath kecil. Adapun hadath besar seperti haid dan nifas maka haram dengannya sekelian yang 
haram dengan hadath kecil dan sederhana. Bertambah pula apa yang haram dengannya, iaitu puasa dan 
talak dan barang yang sebagainya seperti yang lagi akan datang  kenyataannya pada tempatnya.  

28. Adapun najis pada bahasa maka ia : suatu yang cemar, dan najis pada syara’ : cemar yang menegah sah 
umpama sembahyang sekira-kira tidak ada murakkhis17. Inilah sebahagian daripada ta’rif-ta’rif najis 
pada syara’. Lagi akan datang kenyataannya pada babnya.  

29. Syahadan. Air mutlak itu mempunyai tiga sifat: pertama rasa kedua warna ketiga bau. Apabila dikatakan 
air itu berubah, maka yang dikehendaki dengannya berubah sifatnya jua, iaitu rasa atau warna atau 
baunya. Maka ia terkadang berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan sebab masuk benda 
kedalamnya. Benda yang masuk kedalam air itu adakalanya mukhalit dan adakalanya mujawir.  

30. Arti mukhalit adalah yang bercampur gaul, dan arti mujawir adalah yang berhampiran. Inilah arti 
keduanya pada bahasa. Adapun pada istilah maka khilaf ulamak pada menta’rifkannya, kata setengah 
mereka itu : mukhalit itu apa yang tidak dapat diceraikan dari air, dan mujawir itu apa yang boleh 
diceraikan darinya18. Kata setengah mereka lagi : mukhalit adalah apa yang tidak terbeza dari air pada 
pandangan mata, dan mujawir adalah apa yang terbeza dariair pada pandangan mata19. Kata setengah 
mereka lagi: yang diikuti pada apa yang dinamakan mukahalit atau mujawir itu adalah ‘uruf jua. 
Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah dan Nihayah. 

31. Jika air itu berubah dengan benda mujawir lagi suci seperti gaharu atau cendana atau minyak atau 
bunga-bungaan atau kapur barus yang keras maka air itu suci menyucikan jua, sekalipun banyak 
perubahannya kerana berubah dengan benda mujawir itu semata-mata tarawwuh jua iaitu terukup.20 
maka ia tidak menghilangkan nama air mutlak. Adalah bandingannya seperti air yang berubah dengan 
diukup dengan umpama dupa atau yang berubah dengan sebab bangkai yang hampir dengan air itu, 
maka air itu suci menyucikan jua, samaada sifat yang berubah itu baunya atau selainnya seperti yang 
tersebut didalam Nihayah.  

32. Demikian lagi air yang berubah dengan tanah yang dimasukan kedalamya, maka iaitu menyucikan jua 
sekalipun banyak perubahannya lagi adalah tanah yang mengubahnya itu musta’mal. Demikianlah yang 
diiktimadkan oleh Khatib Syarbini dan syeikh Ramli dan selainnya, bersalahan syeikh Ibnu Hajar didalam 
Tuhfah kerana berubah dengan tanah itu semata-mata keruh jua, tidak menghilangkan nama air mutlak. 
Tetapi jika banyak perubahannya sekira-kira jadilah ia seperti lumpur maka ianya tidak menyucikan 
kerana hilang dengannya nama air mutlak.  

                                                           
15 . yang mengharuskan – yang melonggarkan. 
16 . hadath asghar – hadath mutawassit – hadath akbar.  
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33. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa tanah adalah sejumlah daripada benda yang mujawir 
jua kerana dapat diceraikan ia dari air, iaitu yang dirajihkan oleh syeikh  Islam pada sebahagian kitab-
kitabnya. Adapun yang disahkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah maka bahawa tanah itu sejumlah 
daripada benda yang mukhalit, iaitulah yang difahami daripada ibarat imam Nawawi didalam Minhaj.  

34. Walaubagaimanapun dapat ditanggungkan kata-kata orang yang mengatakan bahawa tanah adalah 
mukhalit diatas keadaannya pada ketika  air itu masih lagi berubah dengannya serta keruh kerana tanah 
pada ketika itu tidak dapat diceraikan daripada air itu dan lagi tidak terbeza daripadanya pada 
penglihatan mata, dan dapat ditanggungkan kata-kata orang yang mengatakan tanah adalah mujawir 
diatas keadaannya pada ketika hilang perubahan air dengannya pada hal air itu jernih dan tanah itu 
terhimpun dibawahnya kerana bahawa tanah pada ketika itu dapat diceraikan daripada air dan terbeza 
daripada air pada penglihatan mata. Maka khilaf diantara dua kaul ini bukanlah pada hakikat.  

35. Bermula, biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum dan khurma kering apabila direndam atau dimasak 
dengan air maka ditilik ; jika diyakinkan hancur satu suku daripadanya didalam air itu seperti adalah air itu 
manis maka ianya mukhalit dan air yang berubah dengannya dengan perubahan yang banyak tidak 
menyucikan. Jika tidak diyakinkan yang demikian itu maka ianya mujawir, dan air yang berubah dengan 
dengan perubahan yang banyak menyucikan jua melainkan jika hilang daripadanya nama air mutlak. 
Demikianlah hasil kata-kata syeikh Ibnu Hajar didalam syarah Ubab. 

36. Jika air berubah dengan benda mukhalit lagi suci maka ditilik, jika air itu terkaya daripada mukhalit itu 
iaitu tidak sukar memelihara air itu daripadanya seperti bahawa mukhalit itu kasturi atau kumkuma atau 
kesumba21 atau kapur barus yang keras22 atau tepung atau bidara atau inai atau garam gunung atau 
mani atau buah kayu yang jatuh kedalamnya sekelipun ia gugur dengan sendiri, dan lumut dan kiambang 
dan rumput23 yang ditumbuk lumat ketiga-tiganya kemudian maka dimasukkan kedalam air, atau daun 
kayu yang dijatuhkan kedalam air kemudian jadi hancur luluhlah24 ia didalamnya, maka air yang berubah 
dengan salah satu daripada yang tersebut itu sekalipun perubahannya pada takdir seperti yang lagi akan 
datang kenyataannya adalah tidak menyucikan, iaitu tidak sah mengangkatkan hadath dan 
menghilangkan najis dengannya, dengan syarat jika ada perubahan itu banyak sekira-kira hilanglah 
daripadanya nama air mutlak. Maka dari kerana inilah barang siapa bersumpah tidak mahu meminum air 
kemudian dia meminum air yang tersebut itu maka tidaklah ia melanggar sumpah. 

37. Jika perubahannya sedikit sekira-kira tidak hilang daripadanya nama air mutlak maka iaitu tidak mengapa 
hanya adalah ia menyucikan jua kerana nabi sawm adalah ia mengambil wudhuk daripada bejana air 
yang ada didalamnya bekas tepung yang diuli.  

38. Jika air itu tidak terkaya daripada mukhalit itu, iaitu sukar memelihara air itu daripadanya, seperti mukhalit 
itu lumut atau kiambang yang sedia ada didalam air yang luluh lantak ia didalamnya atau garam laut atau 
lumpur atau daun kayu yang gugur dengan sendirinya dan luluh lantaklah ia didalamnya, maka air yang 
berubah dengan yang tersebut itu menyucikan jua sekalipun banyak perubahannya kerana sukar 
memelihara air itu daripadanya.  

39. Demikian lagi air yang berubah sebab lama berhenti pada tempatnya, dan yang berubah dengan apa 
yang ada pada tempat berhentinya dibumi dan yang berubah dengan apa yang pada tempat mengalirnya 
dibumi seperti pada bumi tempat ia berhenti atau tempat ia mengalir ada belerang atau artal atau kapur 
atau garam atau barang sebagainya maka sekelian air itu menyucikan jua, sekalipun banyak 
perubahannya kerana sukar memelihara air itu daripadanya. 
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40. Masaalah : jikalau dicampurkan air yang berubah dengan apa yang pada tempat ia berhenti atau pada 
tempat ia mengalir dengan air yang tidak berubah maka berubahlah ia dengannya, adakah air itu 
menyucikan atau tidak menyucikan. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah : air itu menyucikan jua 
kerana air yang dicampurkan kepadanya itu menyucikan maka iaitu seperti air yang berubah dengan 
garam laut. Hasil kata syeikh Ramli didalam Nihayah : air itu tidak menyucikan kerana ia berubah dengan 
mukhalit yang ia terkaya daripadanya, iaitu tidak sukar memeliharanya daripada mukhalit itu.  

41. Maka diatas kata syeikh Ramli ini dibuatkan teka teki maka dikatakan : bahawa bagi kami dua bejana air 
sah untuk bersuci dengan salah satu daripadanya apabila keduanya tidak dicampurkan dan tidak sah 
bersuci dengannya apabila keduanya dicampurkan. 

42. Syahadan. Air yang berubah pada takdir seperti yang berubah pada hissi jua. Maka jikalau jatuh kedalam 
air yang banyak atau yang sedikit oleh benda cair yang menyerupai air pada sekelian sifat-sifatnya 
seperti air mawar yang telah hilang baunya atau barang sebagainya, atau jatuh a ir yang musta’mal 
kedalam air yang sedikit, maka hendaklah ditakdirkan yang bercampur itu bersifat dengan sifat yang 
sederhana yang menyalahi sifat air, seperti ditakdirkan ada baginya rasa seperti rasa delima atau ada 
baginya warna seperti warna air anggur atau ada baginya bau seperti bau lazan. Maka jika ia mengubah 
air dengan takdir itu maka air itu tidaklah menyucikan hanya suci jua, maka dinamakan ia air yang 
berubah pada takdir. Jika ia tidak mengubahnya dengan takdir itu maka air itu menyucikan jua.  

43. Adapun jika jatuh air musta’mal kedalam air mutlak yang banyak seperti ianya dua kolah atau lebih atau 
jatuh ia kedalam air mutlak yang kurang dari dua kolah tetapi sampai dua kolah dengan musta’mal itu 
maka adalah perhimpunan air itu menyucikan jua. Sekalipun air musta’mal itu mengubahnya dengan 
takdir yang tersebut itu. Inilah hukumnya pada mukhalit yang suci. 

44. Adapun jika mukhalit yang menyerupai air itu najis seperti jatuh kedalam air yang banyak kumuh yang 
hilang baunya dan rasanya maka hendaklah ditakdirkan mukhalit itu bersifat dengan sifat yang keras 
seperti ditakdirkan ada baginya rasa seperti rasa cuka atau ada baginya warna seperti warna darah atau 
ada baginya bau seperti bau kasturi. Maka jika ia mengubah air itu dengan takdir itu maka najislah ia. 
Jika ia tidak mengubahnya dengan takdir itu maka air itu suci lagi menyucikan seperti yang lagi akan 
datang kenyataannya didalam fasal air yang mutanajjis. 

45. Masaalah. Jika seorang syak adakah perubahan air itu banyak atau sedikit maka adalah hukum air itu 
seperti air yang berubah sedikit jua. Jika dia syak adakah perubahannya yang banyak teah hilang atau 
tidak hilang adalah hukumnya seperti tidak hilang perubahannya, maka air itu tidak suci. Jika dia syak 
adakah satu benda itu mukhalit atau mujawir atau adakah yang mengubah itu mukhalit atau mujawir 
maka iaitu tida memberi bekas.  

46. Faedah. Apabila dikatakan pada air bahawa ianya banyak maka iaitu dua kolah atau lebih dan apabila 
dikatakan air itu sedikit maka iaitu kurang daripada dua kolah. 

47. Fasal. Pada menyatakan air mutlak yang makruh memakainya. Bermula, air yang makruh memakainya 
pada syara’ dengan karahah tanzih25 lapan perkara. 

48. Pertamanya : air yang sangat hangat.  
49. Keduanya : air yang sangat sejuk kerana ia menegah sempurna ratanya pada anggota atau kerana 

mudharatkan badan maka tidaklah tertentu karahah memakai air itu pada wudhuk atau mandi atau 
selainnya. Maka keluar dengan yang sangat hangat dan yang sangat sejuk itu air yang sederhana 
hangatnya dan sejuknya. Maka tidaklah makruh memakainya, sekalipun dihangatkan dengan najis dan 
sekalipun dengan najis mughallazah.  

50. Ketiganya : air yang terjemur.  
51. Keempatnya : air dinegeri Thamud melainkan air pada telaga Naqah.  
52. Kelimanya : air dinegeri kaum Lut.  

                                                           
25 . makruh yang tidak haram memperbuatnya. Adapun karahah tahrim maka berdosa memperbuatnya. 



53. Keenamnya: air pada Barhut.  
54. Ketujuhya : air pada bumi Babil.  
55. Kelapannya: air pada telaga Zarwan.  
56. Demikian lagi makruh menggunakan tanah pada tempat yang tersebut itu untuk tayammum kerana tiap-

tiap air dan tanah yang dimurkai Allah taala mereka yang mendiaminya makruh memakainya untuk 
umpama wudhuk dan tayammum. Inilah lapan perkara air yang makruh memakainya yang tersebut 
didalam Tuhfah dan Nihayah. Syeikh Khatib Syarbini menambah didalam Mughni akan yang kesembilan  
iaitu air telaga yang diletakkan didalamnya sihir bagi rasulullah sawm, maka iaitu makruh memakainya. 

57. Syahaadan. Tidak makruh memakai air yang terjemur itu melainkan dengan lima syarat.  
58. Pertama: bahawa adalah ia terjemur pada qatr26 yang sangat hangat seperti Tihamah Yaman dan Hijaz. 

Maka tidak makruh air yang terjemur pada qatr yang sejuk seperti syam dan yang sederhana seperti 
Mesir kerana kesan matahari pada kedua qatr itu dhaif. 

59. Syarat yang kedua : bahawa ia terjemur pada musim panas. Maka tidak makruh yang terjemur pada 
musim sejuk, sekalipun didalam qatr yang hangat. 

60. Syarat ketiga : bahawa ia terjemur didalam bejana besi atau tembaga atau barang sebagainya daripada 
jenis yang ditempa27 yang selain daripada bejana emas dan perak. Maka tidak makruh yang terjemur 
didalam bejana yang lain daripada bejana yang tersebut itu, seperti bejana emas dan perak dan mangkok 
kayu dan kulit dan yang terjemur didalam telaga dan kolam melainkan jika keduanya itu pada gunung 
besi.Demikian lagi tidak makruh yang terjemur didalam bejana emas dan perak kerana hening jirimnya, 
sekalipun ditakdirkan ada padanya tembaga. Demikian lagi tidak makruh yang terjemur didalam bejana 
besi atau tembaga yang  disadur dengan emas atau perak jika sadurannya itu tebal sekira-kira ia 
menegah keluar suatu daripada bejana yang disadur  itu seperti yang tersebut didalam Tuhfah dan 
Nihayah. Bersalahan yang terjemur didalam bejana emas atau perak yang disadur atau dicampur dengan 
besi atau tembaga atau barang sebagainya, maka iaitu makruh memakainya. 

61. Syarat keempat : bahawa dipakai ia pada ketika masih hangat, maka tidak makruh memakainya 
kemudian daripada sejuknya. 

62. Syarat kelima: bahawa dipakai ia pada badan seperti pada wudhuk atau pada mandi atau diminum, 
samaada pada badan yang hidup atau pada badan mayat, sekalipun pada badan yang sopak dan badan 
binatang seperti kuda sekalipun, kerana air yang terjemur dengan syarat-syarat yang tesebut itu 
mewariskan sopak maka dimakruhkan memakainya kerana takutkan sopak pada yang tidak sopak atau 
takutkan bertambah sopak pada yang sudah bersopak, kerana tersebut didalam hadith sahih sabda nabi 
sawm “ َدْع َما ُيَرْيُبَك إَلَى َما الَ ُيَرْيُبكَ   ” artinya : tinggalkan apa yang menjadikan kamu syak kepada apa yang 
tidak menjadikan kamu syak. Maka memakai air yang terjemur itu menjadikan kamu syak kerana ditakuti 
daripadanya penyakit sopak.  

63. Kata para tabib yang muhakkik : bahawa matahari kerana sangat tajam hangatnya menceraikan 
zahumah daripada bejana yang naik keatas air, maka apabila ia bertemu dengan badan dengan 
hangatnya masuklah ia kedalam lubang-lubang bulu maka jadilah tertahan darah daripada berjalan maka 
jadilah sopak kerananya. Maka tidak makruh memakainya pada yang lain daripada badan seperti 
membasuh bumi atau bejana atau kain atau makanan yang keras atau barang sebagainya kerana tidak 
diperoleh illat yang tersebut itu.  

64. Tidak harus tayammum serta ada air yang terjemur, tetapi jika ghalib atas zannya28 bahawa air yang 
terjemur itu memudharatkannya dengan kata tabib yang mahir lagi adil atau dengan pengetahuan dirinya 
haramlah dia memakainya, dan harus dia bertayammum. 

                                                           
26 . rantau – daerah yang besar. 
27 . pada asal: daripada jenis yang kena tukul. 
28 . kuat pada sangkaannya. 



65. Bermula, yang terafdhal hendaklah meninggalkan bersuci dengan air  yang terjemur pada awal waktu 
kerana yakin memperoleh air yang lain pada akhir waktu seperti yang tersebut didalam Nihayah. 

66. Syahadan. Tersebut didalam Tuhfah : tidak makruh berwudhuk dan mandi dengan air zamzam dan tidak 
haram menghilangkan najis dengannya, tetapi yang terutama janganlah dihilangkan najis dengannya.  

67. Bermula,  air zamzam itu lebih mulia daripada air Haudh Kauthar kerana dada nabi sawm dibasuh 
dengannya, maka tidaklah dibasuh ia melainkan dengan yang paling afdhal. Tetapi air yang terbit 
daripada selang-selang jari nabi sawm terafdhal daripada air zamzam. 

68. Fasal. Pada menyatakan air musta’mal. Bermula, air yang musta’mal itu adalah air yang sudah terpakai 
pada toharah yang tidak dapat tidak daripadanya, samaada seorang itu  berdosa meninggalkannya atau 
tidak, seperti yang terpakai pada wudhuk fardhu dan mandi fardhu dan yang terpakai pada wudhuk 
kanak-kanak, sekalipun dia belum mumayyiz seperti kanak-kanak yang diwudhukkan oleh walinya untuk 
tawaf dan wudhuk Hanafi yang tidak berniat, dan yang terpakai pada membasuh kepala ganti daripada 
menyapunya dan yang terpakai pada membasuh kaki ganti daripada menyapunya dan yang terpakai 
pada mandi mayat dan yang terpakai pada mandi perempuan kafir kitabi daripada haid atau nifas supaya 
dia halal bagi suaminya atau tuannya yang Islam, dan yang terpakai pada mandi perempuan gila atau 
perempuan yang enggan mandi maka dimandikan oleh suaminya atau tuannya yang Islam daripada haid 
atau nifas supaya halal dia baginya.  

69. Maka air yang terpakai pada yang tersebut itu tidak menyucikan, hanya suci jua, kerana tatkala hilang 
tegahan daripada umpama sembahyang sebab memakai air itu berpindahlah tegahan itu kepada air itu 
maka jadi lemahlah ia daripada mengangkatkan hadath dan menghilangkan najis. Bandingannya seperti 
air basuhan tatkala ia memberi bekas pada menyucikan tempat yang dibasuh lalu maka sucilah dirinya 
dengan syaratnya yang lagi akan datang kenyataannya.  

70. Adapun air yang terpakai pada toharah yang sunat seperti yang terpakai pada wudhuk yang sunat dan 
mandi yang sunat dan yang terpakai pada basuhan yang kedua dan yang ketiga pada wudhuk atau 
mandi yang fardhu maka ianya suci menyucikan jua. Adapun air yang terpakai pada menghilangkan najis 
maka lagi akan datang pada babnya. 

71. Air musta’mal yang tidak menyucikan itu adalah yang sedikit iaitu yang kurang dari dua kolah lagi sudah 
bercerai daripada badan. Adapun air yang banyak iaitu dua kolah atau lebih maka ianya menyucikan jua, 
hingga jika dihimpunkan air mustamal yang sedikit maka sampailah ia dua kolah atau lebih maka air itu 
menyucikan jua kerana kembali kekuatannya sebab banyak, sekalipun selepas itu ia jadi kurang daripada 
dua kolah sebab diceraikan. Sama seperti air yang kena najis apabila dihimpunkan lalu sampai dua kolah 
dan tidak ada perubahan padanya, maka ianya suci menyucikan jua hukumnya.  

72. Demikian lagi air yang terpakai pada anggota selama belum bercerai daripadanya, tidak dihukumkan ia 
musta’mal selama ada lagi hajat kepadanya, maka ia menyucikan jua. Maka jika seorang berjunub atau 
berhadath kecil menyelam kedalam air yang sedikit kemudian maka dia berniat mengangkatkan hadath 
besar atau hadath kecil nescaya terangkatlah hadath besar daripada sekelian badannya pada masaalah 
yang pertama maka terhasillah mandinya dan terangkatlah hadath kecil pada sekelian anggota 
wudhuknya pada masalah yang kedua maka terhasillah wudhuknya. 

73. Jika dia berjunub pula didalam air itu atau berhadath pula didalamnya lalu dia berniat pula mengngkatkan 
hadath nescaya terangkatlah hadathnya seperti yang telah tersebut itu kerana dia belum bercerai 
daripada air itu, maka tidak dihukumkan air itu musta’mal pada hak dirinya, tetapi musta’mal pada hak 
orang lain. Melainkan jika dia telah bercerai daripadanya air itu iaitu dengan sekelian badannya maka 
jadilah ia musta’mal pada hak dirinya dan orang lain.  

74. Kalau seorang berjunub menyelam kedalam air yang sedikit dan berniat sebelum tengelam sekelian 
badannya, terangkatlah hadath anggotanya yang bertemu dengan air jua. Harus baginya 
menyempurnakan mandi dengan air itu dengan menyelam tidak dengan simbur, dari kerana jika 



disempurkannya mandi dengan simbur sekalipun dengan tangannya nescaya jadilah air itu musta’mal, 
maka tidaklah terangkat hadathnya pada anggotanya yang dibasuhnya dengannya.  

75. Jikalau dua orang berjunub menyelam kedalam air yang sedikit maka keduanya berniat bersama-sama 
terangkatlah janabah mereka dan jika mereka berniat tidak bersama-sama terangkatlah janabah yang 
dulu berniat dan jadilah air itu musta’mal bagi yang berniat kemudian daripadanya, maka tidak terangkat 
janabahnya. Jika kedua mereka menyelam hingga setengah badan kemudian maka mereka berniat 
bersama-sama terangkatlah hadath mereka daripada anggota yang bertemu dengan air jua, dan jadilah 
air itu musta’mal pada hak mereka. Maka tidak harus bagi mereka menyempurnakan mandinya dengan 
air itu, sekalipun dengan menyelam. Jika mereka berniat tidak bersama-sama terangkatlah hadath 
daripada setengah anggota orang yang terdahulu berniat tidak yang terkemudian, maka harus baginya 
menyempurnakan mandinya dengan menyelam tidak dengan simbur. Demikianlah yang tersebut didalam 
Nihayah .  

76. Jikalau ada pada badan seorang najis pada dua tempat diatas dan dibawah maka dibasuhnya yang 
diatas dengan air yang sedikit maka air itu mengalir kepada najis yang dibawah dan hilanglah kedua najis 
itu dengan air itu pada hal ia tidak berubah nescaya sucilah tempat yang dibawah itu sama seperti yang 
diatas jua, kerana bahawa air itu tidak dihukumkan musta’mal sebab belum tercerai, sekalipun sudah 
terpakai pada membasuh najis yang diatas itu.  

77. Demikian lagi jikalau air mandi mengalir dari anggota orang yang berjunub kepada anggotanya yang 
kena najis dan hilanglah najis itu dengan air itu pada hal ia tidak berubah nescaya sucilah tempat itu 
daripada najis, sekalipun air itu sudah terpakai pada mengangkatkan hadath daripada anggotanya yang 
diatas, kerana tidak dihukumkan air itu dengan musta’mal sebab belum tercerai. 29  

78. Masaalah : terkadang bercerai air yang sudah terpakai itu dari badan pada penglihatan mata tetapi 
adalah ia pada hukum berhubung jua. Maka ia tidak dihukumkan musta’mal, seperti jatuh air mandi dari 
kepala  orang yang junub kepada dadanya atau dari dadanya kepada pehanya atau barang sebagainya, 
daripada yang ghalib padanya gugur air dari anggota yang diatas kepada anggota yang dibawah yang 
mana keduanya berhampiran. Bersalahan jika keduanya tidak berhampiran seperti gugur air daripada 
kepalanya kepada kakinya, maka air itu musta’mal jua. Maka tidak terangkat hadath yang pada kakinya 
dengan air itu. 

79. Dan terkadang adalah air yang terpakai itu berhubung dengan anggota pada penglihatan mata tetapi 
adalah ia pada hukum bercerai jua, maka air itu musta’mal. Seperti mengalir air wudhuk dari tangan 
orang yang berwudhuk hingga lampau bahunya atau meleleh ia dari kakinya hingga lampau lututnya, 
sekalipun ia kembali pula kepada tempatnya. Dan seperti berpindah air dari sebelah tangannya kepada 
sebelah tangannya yang lain tatkala dia menggosoknya dengannya. Demikianlah yang tersebut didalam 
Tuhfah. 

80. Masaalah : jika seorang yang berwudhuk memasukkan tangannya yang kanan atau yang kiri atau satu 
suku daripada keduanya sekalipun sedikit kedalam air yang sedikit selepas dia membasuh mukanya 
sekali jika dia menyimpannya pada sekali sahaja atau tiga kali jika dia hendak menigainya dengan tidak 
dia niatkan tangannya sebagai simbur ketika memasukkannya nescaya jadilah air itu musta’mal kerana 
terangkat hadath yang pada tangannya itu, samaada dia kasadkan membasuhnya daripada hadath atau 
tidak dia niatkan suatu apa pun pada masa memasukkannya, sekalipun dia belum keluarkan tangannya 
daripada air itu. Tetapi harus dia menggerakkan tangannya didalam air itu tiga kali dan terhasil baginya 
sunat menigai, dan harus pula dia menyempurnakan basuh apa yang tinggal daripada tangannya dengan 
air yang berhubung dengan tangannya itu kerana air itu belum bercerai daripada tangannya.  

                                                           
29 . pada asal “ sebab illat yang tersebut itu”. 



81. Demikian lagi jikalau dimasukkan oleh orang yang berjunub kemudian daripada sudah dia berniat mandi 
janabah akan satu suku daripada anggotanya kedalam air yang sedikit dengan ditidak di niatkan simbur 
nescaya jadilah air itu musta’mal.  

82. Masaalah: jika orang yang berwudhuk menumpahkan air yang didalam bejana kepada satu tapak 
tangannya selepas dia sudah membasuh mukanya maka harus dia mengalirkan air itu kepada yang 
tinggal daripada tangan itu kerana air itu berhubung dengan tangan itu, dan tidak harus dia 
membasuhkan air yang pada tapak tangan itu kepada tangannya yang sebelah lagi kerana dihukumkan 
air itu bercerai daripadanya, maka ianya musta’mal. Adalah kebanyakkan orang awam ghaflah daripada 
masaalah ini. Bermula, asal masaalah ini ada tersebut didalam Nihayah, maka ianya hampir dengan apa 
yang tersebut didalam Tuhfah tadi.  

83. Fasal pada menyatakan air yang kena najis. Bermula, apabila jatuh najis kedalam air yang kurang 
daripada dua kolah maka najislah air itu, samaada ia berubah atau tidak dan samaada najis itu mukhalit 
atau mujawir. Adapun jadi najis air yang berubah maka iaitu dengan ijmak. Adapun yang tidak berubah 
maka iaitu dengan hadith Muslim, sabda nabi sawm “ إََذا اْسَتْيَقَظ أََحُدُكْم َمْن َنْوَمَه َفالَ َيْغَمْس َيَدهُ فَي اإلََناَء َحتهى َيْغَسلََها  

ُه الَ َيْدَرى أًْيَن َباَتْت َيُدهُ   artinya: apabila seorang daripada kamu jaga dari tidurnya maka janganlah dia ”َثالًَثا َفإَنه
menyelamkan tangannya pada bekas air hingga dia membasuhnya tiga kali, kerana dia tidak tahu dimana 
tangannya bermalam. Tegahan nabi sawm  daripada dia menyelamkan tangannya adalah kerana takut 
barangkali tangannya terkena najis pada ketika tidurnya dengan najis yang tersulit, dan yang maklum 
bahawa najis itu apabila ianya tersulit tidaklah ia mengubah air, maka jika kiranya najis yang tersulit itu 
tidak menajiskan air dengan semata-mata bertemu dengannya nescaya tidaklah nabi sawm menegah dia 
daripada menyelamkan tangannya. 

84. Dan lagi kerana mafhum hadith yang sahih iaitu sabda nabi sawm “ إََذا َبلََغ اْلَماُء قُلهَتْيَن لَْم َيْحَمَل اْلَخَبثَ   ” artinya : 
apabila air sampai dua kolah tidaklah ia menerima najis. Adalah mafhumnya bahawa air itu  apabila 
kurang dari dua kolah menerima najis, iaitu jadi najis ia dengan semata-mata bertemu dengannya. 

85. Bermula, benda cair selain air yang banyak seperti cuka dan minyak dan air mawar dan barang 
sebagainya adalah seperti air yang sedikit jua hukumnya pada pihak jadi najis apabila jatuh najis 
kedalamnya, samaada ia berubah atau tidak. 

86. Bermula, perbezaan antara air yang banyak dan benda cair yang banyak bahawa air yang banyak 
mempunyai kekuatan dan lagi sukar memeliharanya daripada terkena najis, sedang benda cair itu lemah 
dan lagi tidak sukar memeliharanya daripada najis sekalipun ia banyak.  

87. Masaalah : kalau umpamanya tangan kiri seorang terkena najis kemudian dibasuhnya salah satu 
daripada dua tangannya dan dia syak pada yang terbasuh itu adakah ia tangannya yang kanan atau yang 
kiri, kemudian dia memasukkan tangan kirinya kedalam benda cair, tidak jadi najis benda itu, kerana asal 
benda itu suci jua serta diihtimalkan suci tangan kirinya. Demikianlah yang tersebut didalam Nihayah. 

88. Syahadan. Jika dicampurkan air yang sedikit yang kena najis dengan air lain yang suci atau yang kena 
najis jua atau yang musta’mal atau yang berubah dengan benda suci yang tidak sukar memelihara air itu 
darinya maka sampailah ia dua kolah dengannya pada hal ia tidak berubah, maka ianya suci menyucikan 
jua, kerana hilang ‘illat najis, hinggakan jika dicerai-ceraikan ia selepas itu maka tidak mengapa. Inilah 
hukum yang dicampurkan.  

89. Seperti demikian itulah hukum air yang berhubung dengan tidak bercampur, seperti ada pada bumi 
umpamanya dua tempat air yang berhampiran, yang satu tempat airnya keruh dan yang satu tempat lagi 
airnya jernih dan salah satu daripada keduanya terkena najis, kemudian dibuka bumi yang mengantarai 
keduanya dengan buka yang luas sekira-kira jika digerakkan air yang pada satu tempat nescaya 
bergeraklah air tempat yang kedua dengan gerak yang keras, maka jadilah kedua air itu berhubung 
diatas keadaan sifat masing-masing tanpa bercampur, dan sampailah ia denganya kepada dua kolah 
dengan tidak berubah maka ianya suci menyucikan jua apabila lalu masa sekira-kira jika air itu berubah 
nescaya hilanglah perubahannya dengan sebab bertemu dengan air yang kedua.  



90. Adapun jika dibukakan diantara keduanya dengan buka yang sedikit sekira-kira jika digerakkan air yang 
pada satu tempat nescaya tidak bergerak air tempat yang kedua dengan gerak yang keras atau tidak lalu 
masa seperti yang tersebut itu maka tidaklah air itu jadi suci.  

91. Demikian lagi jika jatuh najis kedalam bejana yang penuh berisi air maka diselamkan bejana itu kedalam 
air yang banyak maka ditilik jika mulut bejana itu luas sekira-kira jika digerakkan air yang banyak itu 
nescaya bergeraklah air yang didalam bejana itu dan lagi pula ia berhenti didalam air itu sekira-kira jika 
air itu berubah hilanglah perubahannya dengannya nescaya jadi sucilah air yang didalam bejana itu. Jika 
tidak seperti demikian itu maka tidak suci. Inilah hukum mutanajjis yang sampai dua kolah dengan air. 
Adapun jika ia sampai dua kolah dengan benda cair yang lain daripada air maka tidak sucilah ia 
dengannya.  

92. Adapun jika jatuh najis kedalam air yang dua kolah atau lebih maka ditilik ; jika najis itu tidak mengubah 
air itu maka ia suci menyucikan jua kerana sabda nabi sawm  “ إََذا َبلََغ  اْلَماُء قُلهَتْبَن لَْم َيْحَمَل اْلَخَبثَ   ” artinya : 
apabila air sampai dua kolah ia tidak menerima najis, iaitu menolaknya. Maka tidak bernajislah air itu 
dengannya, samaada najis itu beku atau cair.  

93. Tidak wajib menjauhi najis ketika menggayung daripada air itu sekadar dua kolah, hanya harus dia 
menggayung pada sebarang tempat yang dia kehendaki, hinggakan dari tempat yang hampir dengan 
najis itu.  

94. Jika kita syak pada air adakah ia sampai dua kolah atau tidak maka iaitu tidak mengapa kerana 
mengamalkan keadaan air itu suci pada asalnya.  

95. Jika air yang dua kolah itu pada dua tempat pada bumi umpamanya dan ada diantara kedua tempat itu 
sungai kecil yang terus kepada keduanya, dan berhubunglah air dua tempat itu, dan jatu najis kedalam 
salah satu daripada keduanya maka ditilik jika sungai itu picik lagi tidak dalam sekira-kira jika digerakkan 
salah satu daripada dua air itu nescaya tidak bergerak air tempat yang kedua dengan gerak yang keras 
maka najislah air yang pada dua tempat itu. Adapun air yang jatuh najis kedalamnya maka zahir, adapun 
air yang kedua maka ia jadi najis sebab berhubung dengan yang kena najis.  

96. Jika sungai itu luas lagi dalam sekira-kira jika digerakkan air salah satu daripada dua tempat itu nescaya 
bergeraklah air tempat yang kedua dengan gerak yang keras maka air yang pada dua tempat itu suci. 
Inilah sekeliannya jika najis itu tidak mengubahkan.  

97. Jika ia mengubah sekelian air itu maka najislah ia dengan ijmak, samaada perubahannya banyak atau 
sedikit, sekalipun perubahannya itu dengan satu sifat daripada sifat-sifat yang tiga itu, samaada najis itu 
mukhalit atau mujawir dan samaada perubahannya itu mahsus30 atau pada takdir seperti jatuh kedalam 
air najis yang menyerupainya pada sifatnya maka ia mengubahnya pada takdir.  

98. Maka jika najis itu pada asalnya bersifat dengan sifat- sifat yang tiga yang menyalahi sifat-sifat air 
kemudian sifat-sifatnya itu hilang hingga jadilah ia serupa dengan air, seperti bahawa najis itu pada 
asalnya mempunyai bau, rasa dan warna yang menyalahi bau, warna dan rasa air kemudian hilang bau, 
warna dan rasanya itu hingga jadilah ia serupa dengan air, maka hendaklah kita takdirkan najis itu 
bersifat dengan sifat-sifat yang keras yang menyalahi sifat-sifat air. Seperti ditakdirkan najis itu 
mempunyai warna seperti warna darah dan bau seperti bau kasturi dan rasa seperti rasa cuka.  

99. Jika najis itu pada asalnya tidak menyalahi air melainkan pada satu sifat daripada sifat-sifatnya yang tiga 
itu kemudian maka hilanglah sifatnya yang menyalahi sifat air itu hingga jadilah ia serupa dengan air 
pada sekelian sifatnya hendaklah kita takdirkan ia bersifat dengan satu sifat yang keras daripada jenis 
sifatnya yang hilang jua, tidak sifat yang selainnya, maka jika ada sifat itu bau hendaklah ditakdirkan ia 
bersifat dengan bau yang keras seperti bau kasturi. Jika sifatnya yang hilang itu warna maka 
ditakdirkahlah ia bersifat dengan warna yang keras seperti warna darah dan jika sifatnya yang hilang itu 
rasa maka ditakdirkanlah ia bersifat dengan rasa yang keras seperti rasa cuka. Demikianlah dikiaskan 

                                                           
30 . boleh dikesan dengan pancaindera zahir. 



pada yang hilang dua sifat daripada sekelian sifat-sifatnya. Masaalah ini diambil daripada ibarat Tuhfah 
dan ibarat Hasyiah Syubramalisi. 

100. Jika najis itu mengubah sebahagian daripada air yang dua kolah atau lebih dan tidak berubah 
sebahagian lagi maka najislah yang berubah itu.  Adapun sebahagiannya yang tidak berubah maka ditilik 
; jika ada ia banyak kekallah ia diatas sucinya dan jika ia sedikit maka najislah ia. Demikianlah yang 
tersebut didalam Tuhfah dan Nihayah. Maka diketahui daripada yang tersebut itu bahawa air yang tenang 
lagi jinak tetapi adalah ia luas sekira-kira lebih ia daripada dua kolah apabila berubah sebahagiannya 
dengan najis haruslah memakai sebahagiannya yang tidak berubah jika ianya banyak sekira-kira ada dua 
kolah atau lebih. Sekalipun ia hampir dengan air yang berubah itu.  

101. Telah terdahulu perkataan bahawa jika jatuh najis kedalam air yang dua kolah atau lebih dan tidak 
berubah air itu dengannya haruslah seorang mengambil dan memakai air yang hampir dengan najis itu 
dan tidak wajib dia mengambil yang terjauh daripadanya. 

102. Kalau jatuh najis kedalam dengan air yang berubah dengan benda suci yang tidak memudharatkan 
hendaklah ditakdirkan bahawa air itu tidak berubah dengan benda itu kemudian maka jika ditakdirkan 
najis itu mengubahnya pada ketika itu maka najislah air itu. Jika najis itu tidak mengubahnya pada ketika 
itu maka sucilah ia. 

103. Masaalah: kalau seorang berkumuh kedalam air yang banyak maka terpercik suatu daripada air itu 
kepada tubuhnya atau kainnya tidak terkena najis ia, melainkan jika diyakinkan bahawa yang terpercik itu 
sebahagian daripada kumuh jua. Kalau dijatuhkan najis yang keras seperti tahi orang31 kedalam air yang 
banyak maka terpercik sedikit daripada air itu kepada sesuatu tidaklah ia menajiskannya. 

104. Masaalah: kalau seorang berintinja’ dengan batu sahaja kemudian dia menyelam kedalam air yang 
kurang daripada dua kolah maka najislah air itu. 

105. Masalah : jika najis yang beku jatuh kedalam air yang genap dua kolah tidak lebih daripadanya dan air itu 
tidak berubah dengannya kemudian maka seorang menggayung daripada air itu dengan timba 
umpamanya maka ditilik ; jika tidak termasuk najis itu kedalam timba bersama dengan air itu maka batin 
timba serta air yang didalamnya adalah suci jua kerana ia bercerai daripada air yang tinggal itu sebelum 
ia kurang daripada dua kolah. Adapun zahir timba itu maka iaitu najis sebab berhubung dengan air yang 
tinggal yang berhubung dengan najis selepas ia kurang daripada dua kolah. 

106. Jika najis itu termasuk kedalam timba itu bersama dengan air maka dalah hukumnya ‘akas yangtersebut 
itu. iaitu batl timba itu serta air yangdidalamnya bernajis dan zahirnya serta air yang tinggal itu suci jua. 
Demikianlah yang tersebut didalam Mughni Khatib Syarbini.  

107. Syahadan. Air yang banyak apabila berubah dengan sebab najis apabila hilang perubahannya dengan 
sendiri tidak dengan suatu benda seperti hilang perubahannya sebab lama ia behenti atau sebab ditiup 
angin atau sebab dihimpunkan kepadanya air yang lain sekalipun yang kena najis, atau sebab dikurangi 
air itu dari jumlah permulaannya pada hal adalah yang tinggal itu dua kolah maka air itu sucilah kerana 
hilang sebab najis, maka ia kembali seperti keadaannya asalnya, samaada perubahannya yang hilang itu  
perubahan pada hissi atau perubahan  pada takdir. 

108. Dikenal hilang perubahan takdiri itu dengan bahawa lalu diatasnya beberapa masa sekira-kira kalau ada 
masa yang demikian itu pada air yang berubah dengan perubahan hissi nescaya hilanglah ubahnya. Dan 
dikenal pula ia dengan bahawa ditumpahkan keatasnya daripada air yang lain satu kadar yang jikalau 
ditumpahkan ia keatas air yang berubah dengan perubahan hissi nescaya hilanglah perubahannya.  

109. Umpama dua bejana air yang satu daripadanya berubah dengan perubahan hissi dan yang kedua 
berubah dengan perubahan takdir, maka yang berubah dengan hissi apabila hilang perubahannya 
dengan sendiri kemudian daripada sebulan nescaya diketahuilah bahawa air yang kedua itu hilang pula 
perubahannya yang ditakdirkan kemudian daripada sebulan jua.  

                                                           
31 . pada asal “سفرتى تاهي كتيال”. Wallahu a’lam. 



110. Demikian lagi apabila hilang perubahannya yang hissi itu sebab ditumpahkan kedalamnya air seratus kati 
nescaya diketahui bahawa air yang kedua itu hilang pula perubahannya yang pada takdir itu dengan 
sebab ditumpahkan kedalamnya air seratus kati kerana bahawa najis tatkala adalah ia boleh dikadarkan 
maka yang menghilangkannya juga sayugia bahawa adalah ia boleh dikadarkan.  

111. Jikalau hilang perubahannya kemudian kembali pula ia berubah maka ditilik ; jika najis itu beku lagi masih 
berada didalam air itu maka air itu najis, dan jika ianya cair atau ianya beku tetapi sudah dikeluarkan 
sebelum perubahan yang kedua itu maka air itu suci. 

112. Jika air berubah baunya kemudian hilang bau itu dengan kasturi yang dimasukkan kedalamnya atau ia 
berubah rasanya kemudian maka hilang perubahannya dengan sebab kumkuma yang dimasukkan 
kedalamnya atau ia berubah rasanya kemudian maka hilang perubahannya dengan sebab dimasukkan 
cuka kedalamnya maka tidaklah suci air itu  kerana syak pada bahawa perubahannya itu adakah hilang ia 
pada hakikatnya atau tidak hilang hanya adalah ia tertutup jua, bahkan yang zahir bahawa ia tertutup 
dengan bau kasturi atau warna kumkuma atau rasa cuka.  

113. Maka diketahui daripada yang tersebut itu jika hilang perubahan bau air dan rasanya dengan umpama 
kumkuma yang tidak ada bau dan rasa baginya atau hilang perubahan rasanya dan warnanya dengan 
umpama kasturi atau hilang perubahan warnanya dan baunya dengan umpama cuka yang tidak ada 
warna dan bau baginya maka air itu kembali kepada suci jua pada tiga masaalah ini, kerana tidak 
diperolehi syak pada tertutup perubahannya itu, dari kerana warna kumkuma yang tersebut itu tidak 
menutup bau dan rasa dan bau kasturi tidak menutup rasa dan warna dan rasa cuka tidak menutup 
warna dan bau.  

114. Demikian lagi jika hilang perubahan air itu dengan tanah atau kapur, tidak jadi suci air itu kerana ada syak 
padanya pada tertutup perubahannya dengan keruh tanah atau kapur, tetapi jika air itu jernih dan tidak ia 
berubah maka air itu suci jua.*  

115. Bermula, dikecualikan daripada yang tersebut itu beberapa masaalah yang dimaafkan padanya beberapa 
najis yang tidak didapati oleh penglihatan mata orang yang sederhana serta ditakdirkan bersalahan 
warna najis daripada warna tempatnya lagi pula ianya bukan daripada najis mughallazah lagi tidak 
terhasil ia dengan perbuatannya sendiri, seperti percikkan yang seni daripada kumuh atau arak atau 
selainnya, dan najis yang lekat pada kaki lalat atau barang sebagainya kerana sukar memelihara 
daripadanya. Inilah jika ia berada pada satu tempat.  

116. Maka jika ia pada beberapa tempat yang bercerai sekira-kira jika kesemuanya berhimpun pada satu 
tempat nescaya kelihatan maka iaitu tidak dimaafkan daripadanya. Inilah yang disebutkan oleh syeikh 
Ibnu hajar didalam syarah Mukhtasar Bafadhal. Adapun yang disebutkan didalam Tuhfah dan syarah 
‘Ubab dan yang dijazamkan oleh syeikh Islam didalam syarah Raudh bahawa yang demikian itu tidak 
menajiskan suatu yang basah sekalipun berbilang-bilang tempatnya sekira-kira jika kesemuanya 
berhimpun nescaya banyak. 

117. Tersebut didalam Nihayah: jikalau seorang melihat seekor lalat diatas najis maka dipegangnya lalat itu 
lalu dihubungkannya pada tubuhnya atau kainnya atau dijatuhkannya kedalam umpama air yang sedikit 
nescaya ia menajiskannya kerana dikiaskan ia diatas menjatuhkan bangkai yang tidak ada darah 
mengalir. Jikalau hinggap lalat diatas darah dan terbang dan hinggap diatas umpama kain nescaya  
dimaafkan daripadanya dengan tidak ada khlilaf, dari kerana jika kita hukumkan dengan maaf pada 
sedikit darah yang dilihat maka darah yang tidak dilihat itu lebih utama dimaafkan. Intaha.  

118. Tersebut didalam Tuhfah bahawa  najis yang pada kaki lalat itu dimaafkan daripadanya sekalipun 
kelihatan. Seperti lalat pada yang demikian itu selainnya seperti indung madu32 kumbang dan barang 
sebagainya.  
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119. Diketahui daripada mentakdirkan bersalahan warna najis dengan warna tempatnya bahawa darah yang 
sedikit atau sedikit najis yang tidak dimaafkan, apabila jatuh keatas kain yang merah dan adalah darah itu 
kelihatan jika ditakdirkan kain itu putih adalah tidaklah dimaafkan, sekalipun ia tidak kelihatan diatas kain 
merah itu, kerana yang menegah daripada melihatnya adalah kesamaan warna keduanya. Demikianlah 
yang tersebut didalam Nihayah. Bicarakan oleh mu akan nakalan ini.  

120. Diketahui daripada mengkaitkan najis dengan selain najis mughallazah bahawa jika najis itu daripada 
najis mughallazah tidak dimaafkan daripadanya. Inilah yang dirajihkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam 
Tuhfah dan syarah Mukhtasar Bafadhal. Bersalahan syeikh Ramli didalam Nihayah, bahawa tidak ada 
beza pada najis itu diantara bahawa ianya daripada yang mughallazah dan yang selainnya.  

121. Diketahui pula daripada mengkaitkan najis itu dengan keadaannya tidak terhasil dengan perbuatannya 
sendiri bahawa jika najis itu terhasil dengan perbuatannya sendiri tidaklah dimaafkan daripadanya. 

122.  Jikalau seorang syak adakah najis itu didapati oleh penglihatan mata yang sederhana atau tidak, maka 
ianya dimaafkan kerana mengamalkan asalnya. 

123. Sebahagian daripada najis yang dimaafkan adalah bangkai yang tidak ada baginya darah yang mengalir 
tatkala dilukakan satu anggotanya pada ketika hidupnya, seperti bahawa tidak ada baginya darah sama 
sekali atau ada baginya darah tetapi tidak mengalir, iaitu seperti lalat dan ulat dan nyamuk dan tuma dan 
kutu dan kutu anjing dan lipas dan kumbang dan kala dan kepinding dan cicak dan semut dan indung 
madu dan barang sebagainya. Maka bangkai sekelian itu dimaafkan daripadanya, maka tidak ia 
menajiskan air yang sedikit dan benda cair dan kain yang basah dan barang sebagainya, dengan syarat 
jatuh bangkai itu dengan sendirinya atau dengan tiupan angin lagi ia tidak mengubah sifat air atau benda 
cair samaada kejadian bangkai itu didalam air atau benda cair itu atau tidak. Adapun jika bangkai itu 
mengubahnya sekalipun sedikit maka tidak dimaafkan daripadanya.  

124. Demikian lagi jika ia dijatuhkan kedalamnya, maka tidak dimaafkan daripadanya jika kejadian bangkai itu 
tidak didalamnya. Adapun jika kejadian bangkai itu didalamnya maka dimaafkan daripadanya. Demikian 
lagi jika dijatuhkan salah satu daripada haiwan-haiwan  yang tersebut itu kedalam air atau benda cair 
pada ketika hidupnya kemudian ia mati didalamnya, maka iaitu dimaafkan daripadanya samaada 
kejadiannya didalamnya atau tidak. Maka ia tidak menajiskannya. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh 
Ibnu Hajar didalam Tuhfah.  

125. Adapun yang diiktimadkan oleh Ramli didalam Nihayah maka bahawa apabila dijatuhkan bangkai itu 
kedalamnya maka tidak dimaafkan daripadanya atas itlak, iaitu samaaada  kejadian bangkai itu  
didalamnya atau tidak, dan sekalipun yang menjatuhkan itu kanak-kanak lagi yang tidak mumayyiz atau 
yang menjatuhkan itu binatang, kerana keduanya mempunyai pilihan pada jumlah.  

126. Adapun syeikh Ibnu Hajar maka dia mensyaratkan bahawa yang menjatuhkan itu daripada jenis mukallaf, 
sekalipun dia tidak mukallaf. Maka masuklah kanak-kanak dan terkeluarlah binatang. Maka adalah yang 
dijatuhkan oleh binatang itu seperti yang dijatuhkan oleh angin jua. Maka ianya dibilangkan seperti jatuh 
sendirinya jua.  

127. Adapun dalil yang menunjuk atas keadaan bangkai yang tersebut itu dimaafkan daripadanya maka iaitu 
sabda nabi sawm “ َباُب فَي َشَراَب أََحَدُكْم َفْلَيْغَمْسُه ُكلهُه ُثمه لََيْنَزْعُه َفإَنه فَي أََحَد َجَناَحْيَه َداءٌ   قَي  إََذا َوَقَع الذُّ ُه َيته َوفَي اآلَخَر َشَفاٌء َوإَنه

اءُ  ْْ فَْيَه الده  artinya : apabila jatuh lalat kedalam minuman seorang daripada kamu maka hendaklah ”بََجَناَحَه الهَذ
dia selamkan sekeliannya kemudian maka dia keluarkannya kerana bahawa pada sebelah daripada dua 
sayapnya itu ada racun dan pada yang sebelah lagi ada penawar, dan bahawa lalat itu menyelamkan 
sayapnya yang ada racun padanya. Meriwayatan hadith ini Bukhari dan Abu Daud. Nabi sawm telah 
menyuruh agar diselamkan lalat itu maka menyelamkannya itu membawa kepada matinya, maka jika 
bangkainya itu menajiskan minuman nescaya tidaklah nabi sawm menyuruh menyelamkannya. Dikiaskan 
dengan lalat apa yang seumpamanya daripada tiap-tiap bangkai haiwan yang tidak ada baginya darah 
mengalir.  



128. Adapun bangkai yang mempunyai darah mengalir seperti ular dan katak dan tikus maka iaitu tidak 
dimaafkan daripadanya. 

129. Bermula, apa yang disyakkan padanya adakah ada baginya darah yang menalir atau tidak, maka iaitu 
seperti hukum yang diyakinkan baginya tidak ada darah mengalir. Maka janganlah dilukai satu suku 
daripada anggotanya. Inilah kalam syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dan syarah Mukhtasar Bafadhal.  

130. Bermula, yang disebutkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah bahawa kalau kita syak pada keadaannya 
daripada yang ada baginya darah mengalir atau tidak, hendaklah dicuba dengan melukai suatu daripada 
jasadnya kerana hajat, seperti apa yang telah dikatakan oleh Imam Ghazali didalam Fatawa. 

131. Sebahagian daripada najis yang dimaafkan daripadanya adalah bulu binatang yang tidak harus dimakan, 
maka dimaafkan daripadanya jika ia jatuh pada air yang sedikit  atau benda cair atau lekat pada pakaian 
atau kain dengan syarat jika ia sedikit pada ‘uruf seperti dua helai, tetapi jika binatang itu ditunggang 
seperti gajah dan keldai maka dimaafkan bulunya pada orang yang menunggangnya, sekalipun banyak. 

132. Demikian lagi dimaafkan sedikit daripada bulu yang najis apabila ia jatuh pada air yang sedikit atau 
benda cair atau kena kain atau anggota yang basah atau barang sebagainya kerana sukar 
memeliharanya daripadanya. Demikian lagi dimaafkan darah yang tinggal pada daging dan tulang.  

133. Demikian lagi dimaafkan bekas najis yang pada dubur sekelian haiwan yang suci yang lain daripada 
manusia seperti burung dan kucing. Maka apabila haiwan itu jatuh pada air yang sedikit atau benda cair 
maka ia tidak menajiskannya kerana sukar memelihara daripadanya.  

134. Adapun najis yang pada dubur manusia jika ianya bekas istinja dengan batu sekalipun maka iaitu 
menajiskan yang tersebut itu kerana tidak sukar memelihara daripadanya. Tetapi jika kena najis anggota 
haiwan itu dengan najis yang lain maka ia jatuh kedalamnya maka ia menajiskannya.  

135. Demikian lagi dimaafkan sedikit daripada tahi dan kumuh binatang yang terjadi didalam air seperti ikan. 
Maka tidaklah najis air itu melainkan jika ia berubah, maka najislah ia. Demikian lagi dimaafkan bekas 
najis pada mulut binatang yang menggeliga33 dan air liurnya, seperti unta dan kambing, maka tidak jadi 
najis air sisa minumannya yang sedikit, dan dimaafkan air liurnya yang menitik pada kain atau pada 
badan. 

136. Demikian lagi dimaafkan mulut kanak-kanak yang kena najis kerana sukar memeliharan daripadanya. 
137. Kata satu jamaah daripada fuqaha’: dimaafkan tahi tikus yang jatuh kedalam air kolam yang sedikit 

apabila umum bala dengannya. Kata imam Farazi : dimaafkan tahi tikus yang keras yang jatuh kedalam 
benda cair apabila umum bala dengannya. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah : bermula, syarat yang 
demikian itu sekeliannya bahawa ia tidak mengubah dan tidak adalah ia daripada najis mughallazah dan 
tidak adalah ia terhasil dengan perbuatannya pada apa yang tergambar padanya demikian itu.  

138. Syahadan. Jika kena najis anggota manusia atau binatang yang suci seperti kucing kemudian maka ia 
ghaib beberapa ketika sekira-kira diihtimalkan sempat perginya kepada air yang dapat menyucikan dia 
daripadanya, kemudian maka ia datang dan34 menyentuh dengan anggotanya yang kena najis itu akan 
air yang sedikit atau benda cair atau barang suatu yang basah, nescaya tidak najislah barang yang 
disentuhnya, sekalipun kita hukumkan dengan kekal najis anggotanya itu kerana mengamalkan asalnya, 
kerana asal najis anggotanya itu jadi dhaif sebab mendatang ihtimal sucinya serta bertambah pula 
dengan asal suci apa yang disentuhnya. Maka dari kerana inilah kita hukumkan dengan suci apa yang 
disentuhnya. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah. 

139. Demikian lagi dimaafkan sedikit daripada asap najis atau asap  benda yang kena najis atau wapnya yang 
naik dengan sebab terbakar. Adapun wap najis atau benda yang kena najis yang naik dengan sendirinya 
dengan tidak sebab terbakar seperti wap tandas dan angin yang keluar daripada dubur yang basah maka 

                                                           
33 . pada asal “مغكالكأ” dengan nga dan ga. Barangkali maknanya : yang berasa mual. Dalam keadaan ini ia biasanya akan 

mengunyah “jirrah” iaitu biak. Wallahu a’lam. 
34 . pada asal “دان لبه مينته اى دغن”. 



iaitu suci jua. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah dan Fathul Jawwad dan Syarah Mukhtasar 
Bafadhal. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa wap yang bercampur dengan najis seperti 
tempawas35 maka asapnya najis, tetapi dimaafkan sedikit daripadanya. 

140. Syahadan. Yang dikehendaki dengan banyak atau sedikit pada sekelian yang tersebut itu adalah ‘uruf 
jua, iaitu pada adat manusia yang sederhana. 
141. Bermula, air yang mengalir seperti air yang tenang jua pada sekelian tafsil yang tersebut itu. Iaitu 

apabila jatuh najis kedalam satu jaryah36 daripada sekelian jaryah yang mengalir itu maka 
ditilik; jika ada air yang pada sat jaryah itu kurang daripada dua kolah maka najislah air itu, 
samaada ia berubah atau tidak. Dan jika ada ia dua kolah atau lebih maka tidaklah najislah ia, 
melainkan apabila ia berubah.  

142. Maka yang dikehendaki dengan jaryah itu adalah satu tempat air yang mengalir diantara dua tepi 
sungai. Maka jaryah itu nyata kelihatan apabila sungai itu deras lagi dalam, maka dinamakan 
jaryah itu jaryah tahqiqiah, dan jika jaryah itu tidak kelihatan sebab tidak deras airnya dan tidak 
ada yang seumpamanya maka hendaklah ditakdirkan jaryahnya. Dinamakna ia jaryah takdiriah.  

143. Dikenal air yang satu jaryah itu sampai dua kolah dengan ukuran pada panjangnya dan lebarnya 
dan dalamnya. Maka apabila ada panjang satu jaryah itu sehasta enam jaru dan lebarnya pun 
sekian jua dan dalamnya sekian jua maka jaryah itu sampailah dua kolah. Jika tidak seperti 
demikian itu maka ianya kurang daripada dua kolah.  

144. Adalah tiap-tiap satu jaryah itu mengejar jaryah yang dihadapannya dan lari dari jaryah yang 
dibelakangnya. Demikianlah ia berturut-turutan. Maka antara sekelian jaryah itu pada 
penglihatan mata berhubung jua tetapi pada hukum adalah ia bercerai-cerai tiap-tiap satu jaryah 
masing-masing dengan hukumnya, hinggakan apabila jatuh satu najis kepada jaryah yang 
kurang daripada dua kolah najislah air jaryah itu sahaja serta tempatnya, tidak bernajis jaryah 
yang didepannya dan tidak jaryah yang dibelakangnya.  

145. Adalah tempat jaryah yang keguguran najis itu disucikan oleh jaryah yang dibelakangnya. Kata 
syeikh Ibnu Hajar didalam Fathul Jawwad : bagi jaryah yang lalu selepas daripada jaryah yang 
kena najis itu hukum  air pembasuh jua. Kata syeikh Ramli didalam Nihayah: hinggakan kalau 
najis itu mughallazah maka tidak sucilah tempatnya melainkan apabila lalu diatasnya tujuh 
jaryah, tetapi tempat yang demikian itu jika najis itu lalu bersama dengan air. Adapun jika najis 
itu terhenti ditengah sungai umpamanya maka tiap-tiap jaryah yang kurang daripada dua kolah 
yang lalu padanya adalah bernajis sekeliannya, sekalipun sungai itu panjang berapa farsakh, 
hingga berhimpunlah sekelian air itu pada satu tempat pada hal ianya dua kolah atau lebih. 
Maka pada ketika itu sucilah ia. 

146. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dari kerana inilah dikata pada teka teki : bagi kami air 
yang banyak lebih daripada seribu kolah maka air itu najis pada hal ia tidak berubah. 

147. Syahadan.  Yang dikehendaki dengan kolah itu adalah kolah Hajar kerana tersebut didalam 
hadith riwayat imam kita Syafi’e dan Turmizi dan Baihaqi sabda nabi sawm “ إََذا َبلََغ اْلَماُء قُلهَتْبَن بَقاَلََل  

 artinya : apabila sampai air kepada dua kolah dengan kolah-kolah Hajar tidak ia ”َحَجَر لَْم َيْنُجسْ 
bernajis. Hajar adalah satu kampung berhampiran Madinah.  

148. Maka satu kolah daripada kolah-kolah hajar itu telah ditakdirkan oleh imam kita Syafi’e dengan 
dua qirbah37 setengah dengan qirbah Hijaz. Maka satu qirbah dengan qirbah Hijaz tidak lebih 
isinya pada ghalibnya daripada seratus kati. Maka dua kolah Hajar itu jika disukat dengan qirbah 

                                                           
35 . ستمفاو  .  
36 . iaitu satu perlarian air atau satu gerakkan kelompoknya. Maknanya akan ditrangkan didepan. Wallahu a’lam 
37 . qirbah – bekas air daripada kulit kambing. 



Hijaz adalah lima qirbah, dan jika ditimbang dengan kati adalah lima ratus kati Baghdad. Ianya 
diatas jalan taqrib jua, maka tidak mengapa kurang satu kati atau dua kati daripadanya.  

149. Jika diukur dua kolah itu dengan ukuran pada bejana empat persegi maka hendaklah ada 
panjang bejana itu sehasta dan serubu’38 hasta dengan hasta tangan orang yang sederhana 
iaitu dua jengkal diatas jalan taqrib39 dan lebarnya sekian jua dan dalamnya pun sekian jua. 
Adalah kadar serubu’ hasta itu enam jari, maka jadilah panjangnya lima rubu’ hasta dan 
lebarnya sekian jua dan dalamnya pun sekian jua. Maka apabila dipalukan40 lima rubu’ 
panjangnya kepada lima rubu’ lebarnya jadilah hasilnya dua puluh lima rubu’, dan apabila 
dipalukan dua puluh lima rubu’ itu kepada lima rubu’ dalamnya jadilah hasilnya seratus dua 
puluh lima rubu’. Maka dalam tiap-tiap satu rubu’ daripada seratus dua puluh lima rubu’41 itu 
ada empat kati, maka jadilah jumlah katinya lima ratus kati. 

150. Jika diukur dua kolah itu dengan ukuran pada bejana yang buntar42 maka hendaklah ada luas 
bukanya sehasta tangan manusia dan dalamnya dua hasta dengan hasta najjar43. Maka kadar 
sehasta najjar itu jika dengan hasta tangan menjadi sehasta dan serubu’. Kata setangah ulamak 
: sehasta dan setengah. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah dan Fathul Jawwad.  

151. Telah terdahulu perkataan bahawa yang dikehendaki dengan berubah pada air itu adalah 
berubah rasanya dan warnanya dan baunya.  

152. Fasal pada menyatakan ijtihad pada barang yang serupa daripada bejana air atau tanah yang 
menyucikan dengan yang kena najis atau dengan yang musta’mal atau barang sebagainya. 

153. Bermula, apabila kesamaran diatas seorang oleh air atau tanah yang suci menyucikan dengan 
yang kena najis atau dengan yang musta’mal maka hendaklah dia ijtihad, iaitu mengusahakan 
bicaranya dan periksanya dengan sehabis-habis bicara dan periksa pada menentukan yang suci 
dengan tanda-tanda yang membezakan diantara yang suci dan yang kena najis. Maka mana 
yang suci pada zannya hendaklah dipakainya. 

154. Soal: adakah ijtihad pada yang demikian itu wajib atasnya atau harus baginya? Jawab: jika dia 
tidak kuasa menghasilkan yang suci menyucikan dengan yakin maka ijtihad itu wajib atasnya, 
samaada waktu itu masih lagi luas atau sudah picik, dan jika dia kuasa menghasilkan yang 
menyucikan dengan yakin seperti dia berada ditepi sungai atau sampai air itu dua kolah jika 
dicampurkan keduanya dengan tidak berubah, maka ijtihad itu harus baginya, kerana berpaling 
kepada memakai yang dizankan serta didapati yang diyakinkan adalah harus jua diatas kaul 
yang muktamad kerana sebahagian daripada sahabat sawm memakai akan zannya yang 
terhasil daripada mendengar sesama sahabat serta kuasa diatas yang diyakinkan iaitu 
mendengar daripada nabi sawm. Maka yang demikian itu bersalahan dengan hukum kiblat, 
kerana tidak harus berpaling kepada ijtihad pada menentukannya serta kuasa diatas yang yakin 
dengan musyahadah umpamanya. 

155. Soal : apabila harus bagi seorang ijtihad pada dua air yang serupa itu maka adakah harus 
baginya memakai salah satu daripada keduanya dengan tidak ijtihad. Jawab : tidak harus 
baginya yang demikian itu, dan tidak harus pula baginya berpegang diatas apa yang jatuh 
didalam hatinya pada sucinya dengan tidak zahir tandanya. Maka jika dia memakainya dengan 
tidak berijtihad atau dengan tidak zahir tandanya nescaya tidaklah sah toharahnya dengannya, 

                                                           
38 . rubu’ – satu perempat – quarter. 
39 . taqrib – dekat-dekat – hampir.  
40 . didarabkan. 
41 . iaitu satu rubu’ persegi daripada seratus dua puluh lima rubu’ persegi. 
42 . bulat. 
43 . tukang kayu. 



sekalipun nyata kemudiannya bahawa yang dipakainya itu adalah yang suci. Seperti demikian 
itulah jika dia ijtihad dan memakai apa yang dia zankan sucinya kemudian maka nyata salah 
zannya itu, tidaklah sah toharahnya dengannya kerana tidak kebilangan zan yang nyata 
salahnya.  

156. Bagi ijtihad itu empat syarat. Pertama : hendaklah ada pada tiap-tiap yang diijtihadkan itu halal 
atau menyucikan pada asalnya. Maka tidak sah ijtihad pada air mutlak yang serupa dengan 
kumuh yang hilang baunya kerana bahawa kumuh itu tidak ada asal baginya pada menyucikan.  

157. Maka jika tidak diperolehi air yang suci menyucikan yang lain hendaklah ditumpahkannya salah 
satu daripada dua air itu atau dicampurkan keduanya, kemudian maka dia bertayammum. Tidak 
sah tayamumnya sebelum daripada menumpahkan atau mencampurkannya kerana ada 
sertanya air yang suci menyucikan dengan yakin. Demikian lagi tidak sah ijtihad pada haiwan 
yang disembelih yang serupa dengan bangkai atau arak yang serupa dengan cuka atau air susu 
yang dimakan yang serupa dengan air susu yang tidak dimakan seperti air susu keldai.  

158. Keduanya: hendaklah yang diijtihadkan itu berbilang pada hakikatnya serta kekal keadaannya 
berbilang hingga selesai ijtihad itu. Maka tidak sah ijtihad pada dua tangan baju atau dua punca 
kain yang kena najis salah satu daripada keduanya kerana ketiadaan berbilang pada hakikat. 
Melainkan jika diceraikan antara keduanya. Demikian lagi tidak sah ijtihad pada yang berbilang 
yang tidak kekal hingga selesai ijtihadnya. Seperti bahawa tertumpah salah satu daripada dua 
air yang serupa itu atau dia kehilangannya sebelum selesai ijtihadnya. Maka tertegahlah ijtihad 
pada yang demikian itu, hanya hendaklah ia tayammum dan sembahyang dengan tayammum 
itu dan tidak ada qadha diatasnya, sekalipun tidak ditumbahkan air yang kedua itu.  

159. Ketiganya: hendaklah pada yang diijthadkan itu ada tempat bagi tanda, iaitu seperti air dan 
benda cair dan bejana dan kain dan barang sebagainya. Maka tidak sah ijtihad pada apa yang 
tidak ada tempat bagi tanda padanya seperti bercampur perempuan mahram dengan beberapa 
perempuan yang halal kerana tidak ada pada yang demikian itu tempat bagi tanda. Jikalau 
bercampur isteri seorang atau gundiknya dengan perempuan-perempuan yang halal dan 
kesamaranlah atasnya sekelian mereka itu tidaklah sah ijtihad pada yang demikian itu dan wajib 
atasnya menjauhi sekelian mereka itu. Maka janganlah disetubuhinya seorang jua pun daripada 
mereka itu. 

160. Hendaklah zahir tanda yang menunjuk atas yang kena najis seperti tanggal tutup bejana atau 
kurang airnya atau berubah ia atau ada bekas terpercik pada mulut bejana atau ada bekas 
tapak kaki anjing yang ampir kepadanya atau barang sebagainya. Maka jika tidak zahir baginya 
tanda tidaklah harus mengamalkan ijtihadnya hanya hendaklah ditumpahkan kedua air itu atau 
diampurkan keduanya kemudian maka dia tayammum jika tidak diperolehinya air yang lain yang 
suci menyucikan dengan yakin.  

161. Inilah empat syarat bagi ijtihad. Maka syarat yang pertama itu adalah syarat sah ijtihad, makakala 
diperolehi ketiga-tiganya sahlah ijtihadnya dan jika tidak diperolehi ketiga-tiganya atau salah 
satu daripadanya tidaklah sah ijtihadnya. Adapun syarat yang keempat  maka ia bukan syarat 
sah, hanya adalah ia syarat bagi harus mengamalkan ijtihad jua.  

162. Bermula, orang buta seperti orang yang melihat jua diatas kaul yang paling zahir. Maka sah 
baginya ijtihad pada yang tersebut itu kerana kuasa dia diatas mendapati najis dengan 
dirabanya atau diciumnya atau dirasanya dengan lidah. Bersalahan hukum orang buta pada 
kiblat, maka tidakl harus baginya ijtihad pada menentukan kiblat kerana sekelian dalil kiblat 
terhenti diatas penglihatan mata jua. Harus bagi orang buta itu merasa najis dengan lidah 
kerana tidak diyakinkan najis itu sebab kesamarannya. 

163. Adapun haram merasa najis maka ia tertentu dengan yang tidak serupa. Apabila seorang buta 
ijtihad dan kehairanan tidak zahir padanya tanda yang menunjukkan atas yang dimaksudkan 



hendaklah dia taklid kepada orang yang melihat yang ijtihad atau kepada orang buta yang lebih 
kuat pendapatnya daripadanya. Jika tidak diperolehnya orang yang menjadi tempat taklid maka 
hendaklah dia tayammum.  

164. Demikianlah, jika hidung orang buta itu tidak pencium dan lidahnya tidak perasa dan tidak ada 
pada tangannya penjabat dan tidak ada pada telinganya pendengar, tertegahlah ijtihad 
daripadanya kerana dia tidak kuasa mendapati najis dengan yang tersebut itu hanya hendaklah 
dia taklid. Jika tidak diperolehnya tempat taklid maka hendaklah dia tayammum.  

165. Jika kesamaran atas seorang air yang mutlak dengan air mawar yang hilang baunya tidaklah sah 
dia berijtihad pada keduanya kerana air mawar  itu tidak ada baginya asal yang menyucikan, 
tetapi jika tidak diperolehinya air lain yang suci menyucikan dengan yakin maka wajiblah 
atasnya berwudhuk sekali dengan air yang pada satu bejana dan sekali dengan air yang pada 
bejana yang kedua, sekalipun lebih harga air mawar daripada harga air mutlak itu. Inilah yang 
dirajihkan oleh syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli didalam Tuhfah dan Nihayah. Bersalahan 
syeikh Ibnu Muqri didalam Raudh. Sahlah wudhuknya dengan kedua-duanya kerana diyakinkan 
ada padanya penggunan air yang suci menyucikan. Dimaafkan ketiadaan jazamnya pada niat 
kerana dharurat. Adalah bandingannya seperti orang yang lupa satu sembahyang daripada 
sembahyang- sembahyang lima waktu. Tidak wajib atasnya tatkala mengambil wudhuk itu 
memakai kaifiat yang menghasilkan jazam pada niat kerana masyaqqah atasnya tetapi yang 
demikian itu sunat jua.  

166. Maka rupa kaifiat yang menghasilkan jazam pada niat itu bahawa dia mengambil daripada air 
pada satu bejana setapak tangan kanan dan daripada air bejana yang kedua setapak 
tangannya yang kiri lalu dia berniat, maka dibasuhkan air yang pada tangan kanannya kepada 
sebelah mukanya yang kanan dan air yang pada tangan kirinya kepada sebelah mukanya yang 
kiri dengan keadaan serentak lagi dia menghadhirkan niat pada ketika itu. Kemudian maka 
di’akaskan pula, iaitu diambilnya pula daripada air bejana yang kedua lalu dibasuhkannya 
kemukanya yang pihak kanan dan diambilnya daripada air bejana yang pertama lalu dibasuhkan 
mukanya yang pada pihak kiri. Kemudian maka disempurnakan wudhuknya dengan air bejana 
yang pertama, kemudia maka disempurnakannya pula dengan air bejana yang kedua. Maka 
apabila dikerjakannya kaifiat ini nescaya hasillah baginya jazam pada niat kerana beserta 
niatnya dengan membasuh satu suku daripada mukanya dengan air mutlak yang diyakinkan. 
Inilah sekelian pada air mutlak yang kesamaran dengan air mawar.  

167. Adapun air mutlak yang kesamaran dengan air musta’mal maka sahlah ijtihad pada keduanya 
kerana seperti yang telah lalu kenyataannya. Tidak harus baginya mengambil wudhuk dengan 
setiap satu daripada keduanya kerana ketiadaan jazam dengan niat serta kuasa diatas ijtihad, 
melainkan jika dikerjakannya pada wudhuknya kaifiat yang tersebut itu maka haruslah baginya 
yang demikian itu. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah.  

168. Hasil perkataan yang tersebut didalam Fathul Jawwad bahawa apabila tidak dikerjakan kaifiat 
yang tersebut itu pada wudhuknya maka tidaklah harus baginya berwudhuk dengan keduanya, 
samaada dia kuasa atas menghasilkan air mutlak dengan yakin atau tidak kuasa. Wajib 
mengambil wudhuk dengan keduanya apabila dia kehairanan pada ketika ijtihad lagi tidak kuasa 
diatas menghasilkan air yang suci menyucikan dengan yakin.  

169. Bermula,  tempat tertegah ijtihad seorang pada air mutlak yang kesamaran dengan air mawar itu 
adalah apabila dia ijtihad untuk toharah jua. Adapun jika dia ijtihad untuk minum supaya 
diminumnya apa yang dizankan air atau air mawar maka iaitu harus, sekalipun tidak terhenti 
harus meminumnya diatas ijtihad. Kemudian apabila zahirlah baginya dengan ijtihadnya itu oleh 
air yang mutlak haruslah dia memakainya untuk toharah kerana dimaafkan pada suatu perkara 



dalam keadaan ia mengikut selainnya apa yang tidak dimaafkan dalam keadaan ia 
dimaksudkan bagi dirinya.  

170. Adalah bandingannya apabila kesamaran diatas seorang sahaya perempuannya dengan sahaya 
perempuan orang lain, maka tidak sah baginya ijtihad pada keduanya kerana tujuan 
menyetubuhinya, kerana pada yang demikan itu tidak ada tempat bagi tanda, tetapi harus 
baginya ijtihad pada keduanya kerana tujuan menentukan milik. Maka apabila zahirlah baginya 
dengan ijtihadnya itu oleh sahayanya dan sabitlah miliknya padanya nescaya haruslah pula 
baginya menyetubuhinya kerana perseubuhan mengikut pemilikan. Demikianlah yang tersebut 
didalam Tuhfah dan Nihayah. 

171. Sah ijtihad pada kambing yang kesamaran dengan kambing orang lain atau kain yang suci yang 
kesamaran dengan kain yang kena najis atau makanan yang suci yang kesamaran dengan 
makanan yang kena najis atau dirham yang halal yang kesamaran dengan dirham yang haram 
atau barang sebagainya kerana ada pada sekelian yang tersebut itu tempat bagi tanda.  

172. Syahadan. Apabila seorang berijtihad pada air mutlak yang kesamaran dengan najis dan dia 
hendak memakai air yang dia zankan sucinya itu maka sunat baginya membuang air yang pada 
bejana yang kedua sebelum daripada dia memakai yang dia zankan sucinya, supaya tidak 
membawa kepada tersalah dan tidak mendatangkan tasywisy pada zannya. Itu pun jika tidak 
ada baginya hajat lain kepada air yang kedua itu untuk umpama minum binatang. Jika tidak 
dibuangkan air yang kedua itu maka ditilik jika dipakainya air yang pertama dan tidak tinggal 
daripadanya sedikit jua pun maka tidaklah harus baginya ijtihad pada air yang kedua kerana 
ketiadaan berbilang.  

173. Jika ada baki daripada air yang pertama itu sekalipun sedikit wajiblah atasnya mengulangi ijtihad 
jika sudah batal wudhuknya dengan air yang pertama itu dan dia hendak berwudhuk pula pada 
sembahyang yang lain, lagi pula dia tidak ingat dalil ijtihad yang pertama itu. Kemudian jika 
muafakat ijtihadnya yang kedua dengan ijtihadnya yang pertama maka iaitu zahir, dan jika tidak 
muafakat ia dengannya seperti berubah zannya pada air yang kedua daripada najis kepada 
sucinya kerana ada diperolehnya sebab iaitu tanda yang menunjukkan atas sucinya tidak harus 
baginya memakai zannya yang kedua itu dengan  nas imam kita Syafi’e r.a,  dari kerana jika 
dipakainya zannya yang kedua dengan ijtihad itu nescaya lazimlah daripadanya membatalkan 
ijtihadnya dengan ijtihadnya maka ianya menyalahi kaedah fuqaha’ yang maysyhur daripada 
bahawa ijtihad tidak terbatal dengan ijtihad. Inilah jika dibasuhnya sekelian anggotanya yang 
kena air yang pertama.  

174. Adapun jika dia tidak membasuhnya maka lazim daripadanya bahawa dia sembahyang dengan 
air yang diyakinkan najis maka iaitu tidak sah. Apabila tidak harus baginya memakai zannya 
yang kedua maka hendaklah dia tayammum kemudian daripada mencampurkan yang tinggal 
daripada air yang pertama dengan air yang kedua supaya sah tayammumnya. 

175. Adapun jika wudhuknya dengan air yang pertama itu belum lagi batal maka tidaklah wajib 
atasnya mengulang ijtihadnya dan sahlah sembahyangnya dengan wudhuk itu , sekalipun 
berubah zannya pada air yang kedua daripada najisnya kepada sucinya. Maka tidaklah 
dipedulikan zannya bahawa bernajis anggotanya dengan air yang pertama itu kerana zannya 
yang kedua itu dilaghakan, maka tidaklah kebilangan ujudnya. Inilah yang tersebut didalam 
Tuhfah.  

176. Adapun yang tersebut didalam Nihayah jika belum lagi batal wudhuknya dengan air yang 
pertama dan berubah zannya pada air yang kedua daripada najisnya kepada sucinya wajiblah 
dia mengulang ijtihadnya dan tidak sah bahawa dia sembahyang dengan wudhuknya itu kerana 
dizankan najis airnya. 



177. Bermula, apabila dikhabarkan seorang oleh seorang yang akil baligh lagi adil sekalipun 
perempuan atau sahaya bahawa air ini kena ajis atau air ini suci atau air ini musta’mal, maka 
ditilik ;  jika dia nyatakan sebab najisnya atau sebab sucinya atau sebab isti’malnya atau tidak 
dia nyatakan sebabnya tetapi dia itu seorang fakeh iaitu orang yang tahu bicara hukum air lagi 
muafakat mazhabnya dengan mazhab orang yang dikhabarinya pada bicara hukum air seperti 
kedua-duanya bermazhab Syafi’e, atau dia melaini mazhabnya tetapi dia tahukan mazhab 
orang yang dikhabarinya pada bicara hukum air, maka wajiblah orang itu percaya dan menerima 
khabarnya pada tiga rupa masaalah ini. 

178. Adapun jika yang mengkhabarkan itu tidak tahukan bicara hukum air atau dia berlainan mazhab 
lagi tidak tahukan mazhab orang yang dia khabarkan pada bicara hukum air lagi tidak dia 
nyatakan sebabnya pada dua rupa masaalah itu maka janganlah dipegangi khabarnya itu 
kerana dia tidak dipercayai pada khabar. 

179. Demikian lagi jangan dipegangi khabar kafir dan khabar orang gila dan kanak-kanak yang 
mumayyiz dan yang fasik melainkan jika sampai khabar mereka itu, yang lain daripada orang 
gila, kepada bilangan khabar mutawatir, sekira-kira hasil pengetahun najisnya atau sucinya atau 
dikabarkan oleh seorang daripada mereka itu tentang perbuatan dirinya seperti dikatanya : telah 
aku kumuhi air ini, atau : telah aku selamkan air itu kedalam laut, atau : telah aku pakai air ini 
pada mandi janabah umpamanya, maka hendaklah dipegangi khabarnya.  

180. Hasil perkataan Ibnu Qasim didalam Hasyah Tuhfah bahawa tidak memadai jika dia khabarkan 
perbuatan dirinya dengan katanya : aku najiskan air ini, atau : telah aku sucikan air ini 
melainkan jika dia nyatakan sebab najisnya atau sebab sucinya seperti dikatanya : telah aku 
najiskan air ini dengan kumuh ku, atau : aku bubuh kedalam air ini kumuh, atau : telah aku 
sucikan air ini dengan menyelamkannya kedalam laut umpamanya, atau tidak dia nyatakannya 
sebanya tetapi adalah dia tahu bicara hukum air yang kena najis, maka diterima khabarnya 
pada yang demikian itu. 

181. Kalau bersalah-salahan dua khabar daripada dua orang yang adil atau lebih maka ditilik jika 
dapat dihimpunkan diantara dua khabar itu seperti seorang daripada keduanya berkata bahawa 
air pada bejana ini telah dijilat oleh anjing dan kata seorang lagi bahawa yang dijilat anjing itu 
adalah air pada bejana ini bukan yang pada bejana itu, maka dibenarkan kedua khabar itu dan 
dihukumkan dengan najis kedua air itu kerana diihtimalkan bahawa yang dijilat oleh anjing  
adalah dua air itu didalam dua waktu  yang berlainan. 

182. Jika tidak dapat dihimpunkan diantara dua khabar itu seperti kata seorang daripada keduanya 
bahawa air pada bejana itu telah dijilat anjing pada waktu zohor umpamanya, dan kata yang 
seorang lagi bahawa yang dijilat anjing pada waktu zohor itu adalah air yang pada bejana ini 
bukan air yang pada bejana itu, maka dibenarkanlah khabar orang yang lebih kepercayaan atau 
yang lebih banyak bilangannya. Jika keduanya bersamaan pada sifat kepercayaan dan pada 
banyak bilangannya atau salah satu daripada keduanya lebih kepercayaan dan yang satu lagi 
lebih banyak bilangan maka gugurlah dua khabar itu, iaitu tidak kebilangan keduanya dan 
dihukumkanlah dengan suci dua air itu. 

183. Demikian lagi. Kalau seorang adil berkata : anjing ini telah menjilat air didalam bejana itu pada 
waktu zohor umpamanya, maka kata seorang adil yang lain bahawa anjing ini pada waktu zohor 
itu berada ditempat lain, maka dihukumkanlah air itu dengan sucinya kerana mengamalkan asal 
sucinya. 

184. Jikalau seekor anjing mengangkatkan kepalanya dari bejana yang berisi air pada hal adalah 
mulutnya basah maka ditilik ; jika diihtimalkan basah mulutnya itu dengan yang lain kerana tidak 
ada bekas jilatnya pada air yang didalam bejana itu maka air itu suci jua kerana mengamalkan 



asalnya, dan jika tidak seperti demikian itu maka najislah air itu. Demikianlah yang tersebut 
didalam Raudh. 

185. Jikalau dua orang berijtihad pada dua bejana air pada hal berlain-lainan ijtihadnya dan masing-
masing mengambil wudhuk dengan air yang dia zankan sucinya maka tidaklah harus antara 
keduanya berikut-ikutan sembahyang kerana dia iktikadkan batal sembahyang tualannya. 

186. Jikalau mereka yang berlain-lainan ijtihad itu tiga orang dan bejana air itu tiga buah dan kena 
najis daripadanya satu bejana nescaya haruslah bagi tiap-tiap seorang daripada mereka 
mengikut seorang yang lain jua kerana tertentu pada hak dirinya bahawa bejana yang ketiga 
itulah yang kena najis. Dan jika mereka itu empat orang dan bejana air pun empat jua dan yang 
kena najis daripadanya satu bejana nescaya haruslah bagi tiap seorang daripada mereka 
mengikut dua orang yang lain jua kerana tertentu pada hak dirinya bahawa bejana yang 
keempat itulah yang kena najis. Dan jika ada mereka itu lima orang dan bejana air pun lima jua 
dan yang kena najis daripadanya satu bejana nescaya haruslah bagi setiap seorang daripada 
mereka itu mengikut tiga orang jua kerana tertentu pada hak dirinya bahawa bejana yang kelima 
itulah yang kena najis.  

187. Diketahui daripada yang tersebut itu bahawa yang terkemudian daripada mereka itulah yang 
tertentu yang tidak sah diikuti. Tetapi jika ada yang kena najis itu dua bejana maka harus bagi 
tiap-tiap mereka itu mengikut dua orang jua, dan jika ada yang kena najis itu tiga bejana maka 
harus bagi tiap-tiap mereka mengikut seorang jua, dan jika ada yang kena najis itu empat 
bejana tidaklah harus sesama mereka itu berikut-ikutan sembahyang.  

188. Syahadan. Kalau lima orang yang berlainan ijtihadnya berikut-ikutan pada sembahyang lima 
waktu pada hal adalah yang kena najis itu satu bejana daripada lima bejana, maka seorang dari 
mereka menjadi imam subuh dan yang kedua menjadi imam zohor dan yang ketiga menjadi 
imam asar dan yang keempat menjadi imam maghrib dan yang kelima menjadi imam isyak, 
nescaya sahlah ikutan sekelian mereka itu akan sebahagiannya melainkan imam subuh dan 
imam zohor dan imam asar dan imam maghrib, tidak sah  ikutan mereka itu akan imam isyak. 
Demikian lagi imam isyak tidak sah ikutannya akan imam maghrib. Maka wajib atas imam subuh 
dan imam yang kemudiannya mengulangi sembahyang isyak, dan wajib atas imam isyak 
mengulangi sembahyang maghrib.  

189. Jika ada yang kena najis itu dua bejana daripadanya maka sahlah ikutan sekelian mereka itu 
akan sebahagiannya melainkan imam subuh dan imam zohor dan imam asar tidak sah ikutan 
mereka itu pada imam maghrib dan imam isyak, dan demikian lagi imam isyak tidak sah 
ikutannya pada imam asar dan imam maghrib, dan melainkan imam maghrib  tidak sah 
ikutannya pada imam asar dan imam isyak. Maka wajib atas imam subuh dan imam zohor dan 
imam asar mengulangi sembahyang  maghrib dan isyak dan wajib atas imam isyak mengulangi 
sembahyang asar dan maghrib, dan wajib atas imam maghrib mengulangi sembahyang asar 
dan isyak.  

190. Jika ada yang kena najis itu tiga bejana daripadanya sahlah ikutan sekelian mereka itu akan 
sebahagiannya melainkan imam subuh dan imam zohor, tidak sah ikutan keduanya akan imam 
asar dan imam maghrib dan imam isyak. Demikian lagi imam isyak tidak sah ikutannya akan 
imam zohor dan imam asar dan imam maghrib, dan imam maghrib tidak sah ikutannya pada 
imam zohor dan imam asar dan imam isyak. Maka wajib  atas imam subuh dan imam zohor 
mengulangi sembahyang asar dan maghrib dan isyak, dan wajib atas imam isyak  mengulangi 
sembahyang zohor dan asar dan maghrib, dan wajib atas imam maghrib mengulangi 
sembahyang zohor dan asar dan isyak .  

191. Jika ada yang kena najis itu empat bejana daripadanya tidaklah sah ikutan tiap-tiap seorang 
daripada mereka itu akan sebahagiannya kerana tertentu pada hak tiap-tiap seorang bahawa 



yang kena najis itu bejana yang empat selain bejana yang dia zankan sucinya. Maka wajib atas 
tiap seorang daripada mereka itu mengulangi sembahyangnya yang dia ikut didalamnya akan 
selainnya daripada mereka itu. 

192. Masaalah. Jikalau tiap seorang daripada lima orang yang telah berwudhuk mendengar bunyi 
kentut dan tiap seorang daripada mereka itu ingkarkan keadaan kentut itu daripada dirinya 
seperti sekelian mereka itu berkata : aku tidak kentut, maka dihukumkanlah kekal wudhuk 
sekelian mereka itu, dan adalah hukum mereka itu pada berikut-ikutan sembahyang seperti 
hukum lima orang yang berlain-lainan ijtihad pada lima bejana air yang kena najis satu bejana 
daripadanya. Maka sahlah ikutan tiap-tiap mereka itu akan sebahagiannya, melainkan dengan 
yang terkemudian daripada mereka itu maka tidaklah sah ikutannya akannya.  

193. Masaalah: jikalau seorang sembahyang dengan air wudhuk yang dia zankan sucinya dengan 
ijtihad kemudian maka nyata bahawa keadaan air itu najis, sekalipun dengan kahabar seorang 
adil, wajiblah dia mengulangi sembahyangnya dan membasuh anggotanya dan pakaiannya 
yang kena najis itu. 

194. Masaalah : kalau seorang melihat umpama kijang berkumuh pada air yang banyak maka pada 
ketika itu dia mendapati air itu berubah dan dia ihtimalkan perubahannya dengan kumuh itu dan 
dia syak adakah perubahannya itu sebab kumuhnya atau sebab lamanya berhenti pada 
tempatnya, nescaya dihukumkan air itu dengan najis kerana mengamalkan yang zahir kerana ia 
bersandar dengan sebab yang tertentu, maka ianya seperti khabar orang adil jua. Inilah 
hukumnya jika dia mendapati air itu berubah pada ketika mengiringi kumuh kijang itu.  

195. Adapun jika dia ghaib seketika selepas kijang itu berkumuh kemudian dia mendapati air itu 
berubah, atau dia mendapatinya tidak berubah mengiringi kumuh kijang itu kemudian maka ia 
berubah, atau dia mendapatinya berubah mengiringi kumuhnya dengan perubahan yang tidak 
diihtmalkan dengan kumuhnya itu kerana sedikitnya, maka air itu suci jua.  

196. Masaalah: kalau seorang menggayung air atau benda cair daripada dua bejana maka 
dibubuhnya kedalam satu tempat maka dia dapati didalamnya ada bangkai tikus dan tidak 
diketahuinya adakah bangkai itu dari bejana yang pertama atau dari bejana yang kedua, maka 
hendaklah dia ijtihad pada menentukan yang demikian itu. Maka jika dia zankan dengan 
ijtihadnya keadaan bangkai itu dari bejana yang pertama dan adalah gayungnya satu jua dan 
tidak dibasuhnya antara dua kali menggayung itu nescaya dihukumkanlah najis apa yang 
didalam dua bejana itu. Jika dia zankan keadaan bangkai itu dari bejana yang kedua maka 
barang yang didalam bejana yang kedua itulah najis samaada berbilang gayung atau tidak, dan 
barang yang didalam bejana yang pertama itu suci jua. Jika dia zankannya dari bejana yang 
pertama tetapi berbilang gayung dan masing-masing daripada dua bejana itu dengan 
gayungnya atau adalah gayung kedua bejana itu satu jua tetapi dibasuhnya diantara dua kali 
gayungan itu maka yang didalam bejana yang pertama itulah yang najis tidak yang kedua.  

197. Kaedah: bermula, barang suatu yang asalnya suci yang diyakinkan apabila dizankan ia terkena 
najis kerana ghalib bernajis pada seumpamanya seperti kain peminum arak dan kain kanak-
kanak dan kain orang gila dan kain tukang sembelih binatang dan seperti bejana dan kain 
segala kafir yang berugama dengan memakai najis seperti majusi negeri hindi yang memakai 
kumuh lembu dan seperti jukh yang masyhur diperbuat dengan lemak babi dan seperti peluh 
binatang yang ghalibnya berlumur dengan najis dan barang sebagainya maka sekelian itu 
adalah dihukumkan dengan sucinya kerana mengamalkan asal dan zahirnya iaitu sucinya yang 
diyakinkan, atau dihukumkan dengan najis kerana mengamalkan ghalib zan akan bernajis yang 
seumpamanya.  

198. Maka yang demikian itu dua kaul. Maka kaul yang lebih rajih adaah bahawa yang tersebut itu 
dihukumkan dengan sucinya kerana mengamalkan asal dan zahirnya iaitu sucinya yang 



diyakinkan, dari kerana yang asal itu lebih teguh dan tetap daripada yang ghalib yang bersalah- 
salahan dengan sebab bersalah-salahan sekelian hal dan zaman.  

199. Kata syeikh Islam didalam syarah Raudh : bermula, tempat mengamalkan asal  adalah apabila 
ghalib zan itu bersandar kepada ghalib najasah pada yang seumpamanya. Adapun jika ia tidak 
bersandar kepada yang demikian itu tetapi bersandar kepada sebab yang tertentu seperti ghalib 
zan kita akan najis umpama air dengan khabar orang yang adil dan barang sebagainya maka 
tidaklah diamalkan asal hanya diamalkan ghalib zan jua. 

200. Bermula, kaedah itu tersebut didalam Fathul Jawwad dan didalam Raudh. Sayugia diselidiki dan 
dimahirkan kerana banyak furu’-furu’nya dan banyak faedahnya. 

201. Makruh memakai bejana daripada bejana-bejana kafir, demikian lagi tiap-tiap bejana yang 
diihtimalkan najis. Walau bagaimanapun hampir oleh makruh memakainya  sebelum daripada 
membasuhnya44. 

202.  Fasal pada menyatakan bejana air dan selainnya. Bermula, harus memakai dan menaruh tiap-
tiap bejana yang suci, samaada ia dipakai pada toharah atau minum atau barang sebagainya.  

203. Masuk pada kata “bejana yang suci” itu bejana daripada kulit manusia yang lain daripada kafir 
harbi dan murtad dan bejana rampasan maka iaitu harus memakainya pada pihak keadaannya 
suci sekalipun haram memakainya pada pihak keadaannya dihormati dan pada pihak mengerasi 
milik orang lain. Adapun kulit kafir harbi dan murtad jika dibuatkan bejana tidak haram 
memakainya pada pihak keadaannya kulit manusia kerana ia tidak dihormati.  

204. Maka keluar dengan kata “bejana yang suci” itu oleh bejana najis seperti bejana yang diperbuat 
daripada kulit bangkai maka haramlah memakainya melainkan pada air yang banyak iaitu dua 
kolah atau lebih atau pada suatu yang kering dan adalah bejana itu juga kering, maka tidaklah 
haram memakainya hanya makruh jua. 

205. Bejana yang kena najis seperti bejana najis pada yang tersebut itu. 
206. Syahadan. Tidak ada beza pada bejana yang diharuskan memakainya diantara ia daripada jenis 

kulit atau batu atau kayu atau tanah atau timah atau besi atau tembaga atau barang sebagainya 
kerana nabi sawm adalah berwudhuk daripada bejana kuit dan daripada bejana kayu dan 
bejana batu, maka sekelian itu harus memakainya dan menaruhnya.  

207. Melainkan bejana emas dan bejana perak maka haramlah memakainya dan menaruhnya atas 
tiap-tiap lelaki dan perempuan dan khunsa yang akil lagi baligh, samaada dipakai sebagai 
tempat makan atau minum atau sebagai tempat bersuci atau barang sebagainya, dan samaada 
dipakainya bagi dirinya atau bagi orang selainnya, dan samaada bejana itu sekeliannya emas 
atau sekeliannya perak atau bercampur dengan tembaga seperti suasa45 dan samaada bejana 
itu besar atau kecil kerana sabda nabi sawm “ َة َوالَ َتأُْكلُوا فَى َصَحافََها  َهَب َواْلفَضه َرَواهُ . الَ َتْشَرُيوا فَى آنََيَة الذه

 artinya : janganlah kamu minum pada bejana-bejana emas dan perak dan jangan ”اْلُبَخاَرى َوُمْسلٌَم 
kamu makan pada pinggan-pinggannya. Meriwayatkannya Bukhari dan Muslim. Tetapi 
bertoharah dengan bejana emas dan perak itu sah dan barang yang dimakan atau diminum 
didalam bejana itu halal jua kerana yang diharamkan itu penggunaannya jua, kerana warid 
tegah nabi daripadanya. 

208. Demikian lagi diharamkan menaruhnya sekalipun tidak warid tegah nabi kerana bahawa 
menaruh itu membwa kepada memakainya. Adalah bandingannya seperti alat permainan dan 
bunyi bunyian yang diharamkan, maka haramlah menaruhnya seperti memakainya kerana 
barang yang membawa kepada aksiat seperti hukum maksiat jua. Maka dari kerana inilah tidak 

                                                           
44 . iaitu hampir kepada betul. Pada asal “atas hampir dimakruhkan memakan dia dahulu daripada membasuh dia”. Wallahu 

a’lam. 
45 . pada asal “دان فيرق اسم” iaitu sejenis perak campuran. Wallahu a’lam 



ada upah bagi tukang yang membuatnya dan tidak ada dhoman atas yang memecahkannya 
dan yang merosakkannya seperti alat permainan. 

209. Haram menghiasi ka’bah dan masjid dan rumah dan barang sebagainya dengan emas dan 
perak. Haram berkumuh didalam bejana emas atau perak tetapi harus istinja’ dengan emas atau 
perak yang tidak disediakan untuk istinja dengannya seperti adalah ia jogkong atau kepingan46 
daripadanya kerana bahawa ia tidak dinamakan bejana pada uruf lagi tidak dihormati, tetapi 
haram meletakkan sesuatu diatas kepingan daripada emas atau perak sebagai tempat makan 
atau lainnya kerana bahawa safihah itu itu jadi bejana dengan nisbah suatu yang diletakkan 
diatasnya sekalipun ia tidak dinamakan bejana diatas itlak.  

210. Maka dari kerana inilah diharamkan penyungkil gigi dan penyungkil telinga dan penyungkil celak 
daripada emas atau perak kerana bahawa ia jadi bejana dengan nisbah bagi benda yang 
dicungkil dengannya. 

211. Dan haram tempat celak daripada emas atau perak dan jarum dan pedupaan47 dan gayung dan 
senduk dan sudu dan pedakwatan dan barang sebagainya daripada emas atau perak.  

212. Demikian lagi haram kursi dan peti dan pintu daripada emas atau perak dan haram berdupa 
dengan pedupaan daripada emas atau perak seperti dia kelumbungkan pedupaan itu dengan 
kainnya dan tangannya atau duduk berhampiran dengannya dengan kasad mengukup tubuhnya 
atau kainnya atau mencium baunya atau barang sebagainya dengan sekira-kira dibilangkan dia 
memakainya pada uruf. Bersalahan jika dia duduk jauh daripadanya.  

213. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam Imdad : melainkan jika dikasadnya mengukup badannya atau 
kainnya. Haram mengukup rumah atau mayat atau kelambu atau barang sebagainya dengan 
ukupan atau pedupaan daripada emas atau perak emas atau perak kerana sekelian yang 
demikian itu dibilangkan memakainya pada uruf. 

214. Bermula, ‘illat haram memakai bejana emas dan perak itu tersusun daripada dua perkara. 
Pertamanya : ain emas atau perak, keduanya : nyata kemegahan dan membesarkan diri dan 
memecahkan hati orang-orang yang papa. Maka apabila diperoleh kedua perkara ini haram 
memakainya dengan tidak dharurat, sekalipun dipakainya didalam khalwat dan pada tempat 
yang sunyi atau didalam kelam. Jika tidak diperolehi salah satu daripada keduanya harus 
memakainya. Maka dari kerana inilah kata fuqaha’ : jikalau ditakdirkan bekarat bejana emas 
sekira-kira karatnya menutup sekelian zahirnya dan batinnya nescaya halallah memakainya 
kerana hilang kemegahan daripadanya. Maka adalah zahir yang demikian itu dengan itlak jua 
tidak dengan tafsil yang lagi akan datang.  

215. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa jika disadur bejana emas atau perak dengan 
itlak, iaitu samaada ada dapat diambil suatu daripadanya dengan api atau tidak, halallah 
memakainya48, kerana hilang kemegahan daripadanya. Inilah yang tersebut didalam Raudhah 
dan yang dipegangi oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dan Fathul jawwad dan syarah 
Mukhtasar Bafadhal, 

216. Yang tersebut didalam Raudh dan Minhaj dan yang dipegangi oleh syeikh Ramli didalam 
Nihayah bahawasanya pada yang demikian itu ada tafsil, iaitu jika dapat diambil sesuatu 
daripada saduran bejana itu dengan api halallah memakainya kerana dikira saduran itu  ujud 
dengan sebab banyaknya, maka jadi hilanglah daripadanya kemegahan. Dan jika tidak dapat 
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diambil sesuatu daripadanya dengan api maka haramlah memakainya kerana ujud saduran itu 
seperti tidak dihiraukan49 sebab sedikitnya, dan adalah kemegahan itu seolah-olah ujud.  

217. Maka kata syeikh Ramli ini berjalanlah juga tafsil yang tersebut  itu pada emas yang berkarat.  
218. Inilah sekelian hukum bejana umpama tembaga yang disadur dengan emas atau perak, maka 

baginya tafsil ‘akas tafsil yang tersebut itu dengan muafakat antara sekelian mereka itu, iaitu jika 
dapat diambil sesuatu daripadanya dengan api maka iaitu haram memakainya kerana ada ain 
dan kemegahan, dan jika tidak dapat diambil suatu daripadanya kerana sedikitnya maka 
tidaklah haram memakainya kerana tidak diperoleh ainya. Inilah sekelian hukum memakai 
bejana yang disadur dan meninggalkannya.  

219. Adapun menyadur dan mengupah orang yang menyadur maka iaitu haram dengan tidak ada 
tafsil samaada yang disadur itu bejana atau bumbung rumah atau lain daripada keduanya. Maka 
tidak ada upah bagi orang yang menyadur dan tidak ada dhoman atas orang yang memecahkan 
dan merosakkannya melainkan menyadur alat peperangan dengan kafir maka iaitu harus. 

220. Demikian lagi haram membelanjakan harta sebagai upah tiap-tiap usaha dan perbuatan yang 
diharamkan seperti bernujum dan bertenung dan sihir dan zina dan barang sebagainya dan 
haram mengambil upah diatas yang demikian itu. 

221. Bermula, sebahagian daripada helah yang mengharuskan memakai bejana emas dan perak 
adalah bahawa dikeluarkannya barang yang ada didalam bejana itu kepada suatu yang lain 
sekalipun kepada tangannya, seperti dibubuhnya kepada tapak tangan kirinya kemudian maka 
dibubuhnya pula kepada tapak tangan kanannya, kemudian maka diangkat barang itu 
dengannya kepada mulutnya. Tetapi helah yang trersebut ini hanya memberi faedah pada 
menolak haram memakainya sahaja.  

222. Adapun bejana yang ditampal dengan emas maka haram memakainya dan menaruhnya 
sekalipun tampalannya itu kecil lagi kerana hajat, kerana pada emas itu lebih kemegahan 
daripada perak.  

223. Demikian lagi haram memakai dan menaruh bejana yang ditampal dengan perak jika 
tampalannya itu besar lagi kerana perhiasan sekeliannya atau ianya besar tetapi50 
sebahagiannya kerana hajat dan sebahagiannya kerana perhiasan. Adapun jika tampalannya 
yang besar itu kerana hajat atau ada ianya kecil kerana perhiasan sekeliannya atau 
sebahagiannya kerana hajat dan sebahagiannya kerana perhiasan maka pada yang tiga 
masaaah ini harus memakainya tetapi beserta karahah. Jika ada tampalannya itu kecil kerana 
hajat maka iaitu harus memakainya dengan tidak ada karahah.  

224. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahawa masaalah pada bejana yang ditampal dengan 
perak itu enam masaalah. Pada dua masaalah daripadanya haram memakai dan menaruhnya, 
dan pada tiga masaalah daripadanya harus memakainya serta karahah, dan pada satu 
masaalah daripadanya harus memakainya dengan tidak ada karahah.  

225. Bermula,  yang dikehendaki dengan hajat disini adalah tujuan membaikki jua, bukan kerana 
lemah daripada menghasilkan yang lain daripada perak kerana lemah daripada yang demikian 
itu mengharuskan memakai bejana sekeliannya emas atau perak, istimewa pula bejana yang 
bertampalkan perak. 

226. Adapun hukum pada besar dan kecil maka ianya kembali kepada ‘uruf jua. Maka apa yang ’uruf 
bilang besar maka ianya besar dan apa yang ‘uruf bilang kecil maka ianya kecil. Kalau seorang 
syak adakah tampalannya besar pada ‘uruf atau kecil maka harus dia memakainya kerana 
asalnya harus jua.  
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227. Jika berbilang beberapa tampalan kecil kerana perhiasan maka ditilik ; jika tidak sampai 
perhimpunannya kepada kadar tampalan besar pada ‘uruf haruslah memakai bejana itu dan jika 
dia sampai kepadanya maka haramlah memakainya. Demikian lagi kalau banyak tampalan itu 
sekira-kira ia meliputi sekelian bejana maka iaitu haram memakainya. 

228. Jikalau dibuatkan bagi bejana yang selain emas dan perak rantai daripada perak atau dibuatkan 
baginya penutup daripada perak haruslah memakainya kerana yang demikian itu tidak 
dinamakan bejana. Tetapi jika umpama rantai itu semata-mata kerana perhiasan jua maka 
disyaratkan bahawa ianya kecil pada ‘uruf supaya halal memakainya. Maka ianya seperti hukum 
tampalannya yang tersebut itu kerana jika ianya besar kerana perhiasan atau ianya daripada 
emas sekalipun kecil lagi pula kerana hajat haramlah memakainya.  

229. Halal memakai bejana daripada jauhar yang sangat indah seperti bejana daripada mutiara dan 
yaqut dan fairuz dan zabarjad dan zamrud dan barang sebagainya kerana segala fakir tidak 
mengetahuinya maka tidak terpecah hati mereka itu sebab melihatnya. Bersalahan bejana emas 
dan perak.  

230.  

َجاَسَة َوإََزالَُتَها .231  َباُب النه
232.   BAB NAJIS DAN MENCUCINYA 
233.  
234. Ini bab pada menyatakan najis dan menghilangkannya. Sungguhnya telah terdahulu perkataan 

pada ta’rif najis pada bahasa dan pada syara’. Bermula, sekelian ‘ain itu diatas dua bahagi. 
Pertamanya jamad, keduanya haiwan.  

235. Adapun sekelian jamad51 itu maka iaitu suci jua melainkan apa yang dinaskan oleh syara’ pada 
najisnya iaitu tiap-tiap yang memabukkan lagi cair seperti arak dan tuak dan barang sebagainya 
samaada diperbuat daripada air anggur atau daripada selainnya. Maka ianya najis tidak harus 
meminum suatu daripadanya, sekalipun setitik. Adapun yang beku seperti ganja dan afiun dan 
pala dan ambar dan kumkuma maka iaitu tidak najis, sekalipun memabukkan yang banyak 
daripadanya. Maka harus memakan atau meminum suatu daripadanya sekadar yang tidak 
sampai kepada had yang memabukkan dan memudharatkan. Kalau arak menjadi beku atau 
ganja menjadi cair umpamanya nesaya adalah hukumnya kekal seperti hukum asalnya.  

236. Adapun sekelian haiwan maka iaitu suci jua melainkan apa yang ditentukan oleh syara’ akan 
najisnya iaitu anjing dan babi dan barang yang jadi daripada keduanya atau salah satu daripada 
keduanya dengan haiwan yang suci, sekalipun dengan manusia. Maka kalau seorang lelaki 
menyetubuhi anjing atau babi betina atau ‘akasnya kemudian maka ia beranakkan manusia 
adalah anak itu najis ‘ainnya kerana mengamalkan kaedah yang telah masyhur bahawa anak 
yang jadi diantara haiwan yang suci dan haiwan yang najis adalah mengikut asalnya yang najis 
jua. Maka jadilah anak itu najis ‘ainnya.  

237. Tetapi dimaafkan dia dengan nisbah bagi dirinya dan bagi selainnya, maka wajib atasnya 
mengerjakan sembahyang lima waktu dan selainnya daripada segala ibadat dan harus baginya 
masuk masjid dan bersentuh dengan segala manusia dan sekalipun beserta basah, dan harus 
menjadikan dia imam sembahyang kerana tidak wajib atasnya mengulangi sembahyangnya.  

238. Walaubagaimanapun tidak dibangsakan dia kepada bapanya jika ada bapanya itu manusia. 
Maka tidaklah ia mewarisinya, dan tidak sah dia bernikah dengan manusia sekalipun manusia 
yang seumpamanya, dan tidak halal dia menyetubuhi sahaya perempuannya melainkan jika dia 
yakin dirinya jatuh kepada zina apabila tidak menyetubuhinya, dan jika dia membunuh orang 
Islam yang merdeka nescaya dibunuh pula dia, tidak ‘akasnya, kerana kurang martabatnya, dan 
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ditegah dia daripada wilayah maka tidak sah dia menjadi wali pada menikahkan perempuan 
yang telah dimerdekakannya, tetapi harus baginya menikahkan sahaya perempuannya kerana 
bahawa dia menikahkan dengan milik jua, bukan dengan wilayah. Inilah yang tersebut didalam 
Tuhfah dengan ringkas.  

239. Yang tersebut didalam Hasyiah syeikh Ziadi katanya : bahawa yang muktamad adalah bahawa 
anak yang jadi diantara manusia dan anjing atau babi itu suci ainnya, dan kaedah yang tersebut 
itu adalah aghlabiah52 bukannya kulliyah, dan berpegang dengan zahir Quran dan hadith lebih 
utama daripada berpegang dengan kaedah itu. Sayugia bahawa segala hukum yang telah 
terdahulu itu sabit baginya, maka tidak halal baginya bernikah dengan manusia dan tidak 
berwaris diantaranya dan diantara segala manusia dan ditegah dia daripada wilayah. Intaha.  

240. Adapun dalil yang menunjuk atas najis anjing maka iaitu sabda nabi sawm “ إََذا َولََغ اْلَكْلُب فَي إََناَء  

اٍت   artinya: apabila anjing menjilat pada bekas air seorang daripada ”أََحَدُكْم َفلُُيَرْقُه ُثمه َيْغَسلُُه َسْبَع َمره
kamu maka hendaklah dia tuangkan air yang didalamnya kemudian membasuhnya tujuh kali. 
Meriwayatkannya Bukhari dan Muslim. 

241. Dan lagi sabda nabi sawm “ َرابَ ُطُهْوُر إََناَء أََحَدُكْم إََذا َولََغ فَْيَه اْلَكْلُب أَْن َيْغَسلَ   اٍت أُْوالَُهنه بَالتُّ ُه َسْبَع َمره ” artinya: 
suci bejana seorang daripada kamu apabila menjilat padanya anjing bahawa dia membasuhnya 
tujuh kali yang pertama daripadanya dengan tanah. Riwayat Muslim.  

242. Maka suruhan nabi dengan  menumpahkan  air itu menunjuk diatas bahawa mulut anjing dan air 
liurnya adalah najis, kerana air itu jika tidak menjadi najis sebab dijilat anjing itu nescaya 
tidaklah nabi menyuruh menumpahkannya kerana lazim daripadanya membuang harta yang 
mana ianya ditegah daripadanya, dan asal pada demikian itu ketiadaan ta’abbud53, dan lagi 
pula toharah itu diamalkan kerala hadath atau kerana najis dan tidak ada hadath pada bejana 
yang dijilat anjing itu maka tertentulah toharah itu kerana najis jua. Maka apabila sabitlah najis 
mulutnya dan air liurnya pada hal mulutnya itu adalah sebaik-baik juzuk anggotanya maka yang 
tinggal daripada badannya dan tahinya dan kumuhnya terutamalah najisnya.  

243. Adapun najisnya babi maka iaitu dengan dikiaskan diatas anjing kerana bahawa ia lebih buruk 
kelakuannya daripada anjing kerana tidak harus memeliharannya dan mengambil manfaat 
dengannya atas tiap-tiap hal dan lagi dinaskan diatas haramnya dan disunatkan membunuhnya. 

244. Syahadan. Adalah segala haiwan itu dengan menilik kepada sucinya dan dan najisnya pada 
ketika hidupnya dan kemudian daripada matinya empat bahagia. Bahagian pertama:  haiwan 
yang suci pada ketika hidupnya dan kemudian daripada matinya, iaitu manusia dan ikan dan 
belalang samaada manusia itu muslim atau kafir kerana Allah taala memuliakan anak cucu 
adam, maka sebahagian daripada cara memuliakannya adalah bahawa tidak dihukumkan 
bangkainya dengan najis samada bangkai yang Islam atau yang kafir.  

245. Adapun firman Allah taala “ َما اْلُمْشَرُكْوَن َنَجسٌ   إَنه ” artinya : hanyasanya sekelian kafir musyrik itu najis, 
maka yang dikehendaki dengannya adalah najis iktikad mereka itu atau menjauhi mereka itu 
seperti menjauhi najis, bukan najis badan meraka itu. Maka dari kerana inilah rasulullah 
mengikat kafir tawanan didalam masjid.  

246. Bahagian kedua : haiwan yang najis pada ketika hidup dan kemudian daripada matinya iaitu 
anjing dan babi dan anak daripada keduanya atau anak salah satu daripada keduanya dengan 
haiwan yang suci dan anak-anaknya sekalipun terkebawah. 

247. Bahagian yang ketiga : haiwan yang suci pada ketika hidupnya dan najis kemudian daripada 
matinya sekalipun dengan disembelih. Iaitu sekelian yang tidak dimakan selain  daripada 
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manusia dan selain daripada anjing dan babi seperti baghal dan keldai dan gajah dan harimau 
dan kucing dan kera dan tikus, dan seperti burung merak dan helang54 dan barang sebagainya. 

248. Bahagian yang kempat : haiwan yang suci pada ketika hidupnya. Adapun kemudian daripada 
matinya maka baginya tafsil ; jika ia mati dengan semebelih cara syara’ maka ianya suci dan jika 
ia mati dengan tidak disembelih cara syara’ maka ianya najis. Iaitu sekelian haiwan yang 
dimakan selain ikan dan belalang seperti unta dan lembu dan kambing dan seperti burung 
merpati dan ayam dan barang sebgainya. Maka masuk dengan kata “dengan cara syara’” oleh 
haiwan yang halal yang mati didalam perut ibunya sebab disembelih ibunya dan perburuan yang 
mati dengan ditindih anjing perburuan yang terlatih dan perburuan yang mati dengan anak 
panah. Maka haiwan itu suci lagi halal dimakan kerana yang tersebut itu menjadi sembelihannya 
pada syara’. Inilah hukum haiwan.  

249. Adapun fadhlah55 haiwan maka yang najis daripadanya adalah darah yang mengalir sekalipun ia 
mengalir dari kian atau darah yang tinggal pada tulang dan pada binatang yang disembeli, tetapi 
dimaafkan darah yang tinggal pada tulang dan daging yang disembelih.  

250. Dikecualikan dari darah lapan perkara maka ianya suci tidak najis, iaitu  hati dan limpa dan 
‘alaqah dan mudghah dan mani dan susu yang keluar dengan warna darah dan darah telur yang 
tidak fasid dan kasturi sekalipun diambil daripada bangkai, jika kasturi itu beku tapi jika ia cair 
maka ianya najis kerana mengikut bangkai itu, seperti yang lagi akan datang kenyataannya. 
Demikian lagi najis nanah dan danur dan air puru dan air luka dan air cacar56 jika sekeliannya 
itu berubah warnanya dan baunya. 

251. Demikian lagi najis muntah iaitu apa yang keluar, daripada makanan atau minuman, selepas 
sampai kepada ma’iddah sekalipn belum tetap ia didalam ma’iddah itu dan belum berubah. 
Jikalau seorang kena bala dengan muntah nescaya dimaafkan daripadanya apa yang kena 
kainnya atau lainnya sekalipun banyak seperti darah kutu babi. Adapun makanan dan minuman 
yang dimuntahkan pada hal ia belum sampai kepada ma’iddah maka khilaf ulamak pada yang 
demikian itu. Kata syeikh Qaffal : makanan itu mutanajjis jua iaitu kena najis. Kata yang lain : 
ianya suci . Kaul yang kedua iniah yang dijazamkan oleh syeikh Khatib Syarbini dan ia adalah 
yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah. 

252. Demikian lagi najis sekelian tahi dan kumuh sekalipun tahi ikan dan kumuh ikan dan belalang 
dan burung dan haiwan yang tidak ada baginya darah yang mengalir, melainkan tahi dan kumuh 
dan selain keduanya daripada fadhlah nabi sawm. Maka iaitu suci sekeliannya. Ianya dikira 
sebagai kususiah nabi sawm.  

253. Demikialah yang diiktimadkan oleh syeikh Khatib Syarbini didalam Mughni kerana mengikut 
fatwa syeikhnya dan yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah kerana mengikut 
fatwa bapanya dan yang dijazamkan oleh imam Bughawi dan selainnya dan yang disahkan oleh 
Qadhi Husin dan Subki dan Barizi dan Zarkasyi dan yang difatwakan oleh Bulqini. Kata Ibnu 
Rif’ah : ia adalah yang aku iktikadkan, dan kata Qayati: ia adalah yang hak.  

254. Adapun imam Rafi’e dan imam Nawawi maka keduanya mengesahkan didalam Syarah Saghir 
dan Tahkik bahawa fadhlah nabi sawm adalah seperti fadhlah sekelian orang lain kerana nabi 
sawm sentiasa menjauhkannya daripada dirinya dan membasuhnya. Inilah kaul jumhur fuqaha’.  

255. Masaalah: kalau binatang memakan biji-bijian kemudian dimuntahkannya atau diberakkannya 
maka ditilik kepada biji itu, jika ianya keras sekira-kira jika ditanam nescaya tumbuh maka ianya 
suci dengan dibasuh dan halal dimakan. Dan jika tidak seperti demikian itu maka ianya najis.  
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256. Demikian lagi najis mazi dengan ijmak iaitu air lendir yang keluar tanpa lazat ketika bangkit 
syahwat. Adalah ia pada musim dingin putih warnanya lagi kasar dan pada musim panas kuning 
warnanya lagi halus, dan terkadang tidak kerasan keluarnya. Adalah mazi itu lebih ghalib pada 
segala perempuan daripada lelaki istimewa pula tatkala bangkit syahwat mereka itu.  

257. Demikian lagi najis wadi dengan ijmak. Iaitu air putih lagi keruh lagi kasar pada ghalibnya, yang 
keluar mengiringi kumuh atau tatkala menanggung suatu yang berat. Demikian lagi najis jirrah57 
iaitu apa yang dikeluarkan oleh unta atau kambing daripada makanan yang didalam perutnya 
tatkala ia berasa mual58.  

258. Demikian lagi najis mirarah iaitu hempedu yang hitam atau yang kuning. Inilah  sekeliannya 
fadhlah yang najis diatas itlak59. 

259. Adapun air liur dan air mata dan air hidung dan hingus dan peluh dan mani dan susu  dan 
‘alaqah dan mudhghah jika ia daripada anjing atau babi atau daripada anak yang jadi daripada 
keduanya atau daripada salah satu daripada keduanya dengan haiwan yang suci maka iaitu 
najis sekeliannya. Jika ada ia daripada haiwan yang lain daripada itu maka iaitu suci 
sekeliannya, melainkan air susu haiwan yang tidak dimakan yang lain daripada manusia maka 
iaitu najis. Adapun air susu manusia maka iaitu suci jua sekalipun ia daripada lelaki atau 
daripada perempuan yang belum baligh atau ada ia keluar kemudian daripada matinya.  

260. Adapun air liur yang mengalir daripada mulut orang yang tidur jika diyakinkan keluarnya daripada 
ma’iddah seperti adalah warnanya kuning lagi berbau busuk maka iaitu najis. Ianya sama 
seperti balgham yang diyakinkan keluarnya daripada ma’iddah Jika tidak diyakinkan keluarnya 
dari ma’iddah seperti diyakinkan keluarnya dari kepala atau dada atau dari mulutnya jua atau 
dia syakan demikian itu maka iaitu suci jua. Tetapi barang siapa kena bala dengannya 
dimaafkanlah daripadanya apa yang kena kainnya atau badannya dan jika ada ia banyak 
sekelipun. Maka ia  seperti air darah kutu babi jua.  

261. Demikian lagi suci basahan faraj manusia dan basahan faraj sekelian haiwan yang suci. Ia 
adalah air yang putih diantara warna mazi dan warna peluh dengan syarat jika ada ia pada had 
zahir faraj iaitu apa yang didalam faraj sekadar sampai kepadanya zakar yang sederhana 
panjang. Adapun jika ada basahan faraj itu pada had batin, iaitu apa yang tidak sampai 
kepadanya zakar yang sederhana panjangnya maka iaitu najis.  

262. Syahadan. Diketahui daripada sekelian yang tersebut itu bahawa haiwan yang hidup selain 
anjing dan babi dan fara’ keduanya adalah suci sekeliannya dan bahawa segala jenis bangkai 
yang selain  bangkai manusia dan ikan dan belalang itu najis sekeliannya dengan sekelian 
suku-sukunya seperti kakinya dan tangannya dan bulunya dan rambutnya dan tulangnya dan 
tanduknya dan giginya dan kukunya dan barang sebagainya, sekalipun bangkai haiwan yang 
tidak ada baginya darah yang mengalir. Maka bangkai ulat buah-buahan itu najis tetapi 
dimaafkan daripadanya, maka ia tidak menajiskan cuka. Harus memakan buah-buahan 
sertanya hanyalah kerana sukar membezakan ia daripadanya. 

263. Bermula, segala suku-suku haiwan yang bercerai daripadanya ketika hidupnya sama seperti 
bangkainya pada suci dan najisnya, iaitu jika bangkainya suci seperti bangkai manusia maka 
suku-sukunya itu dan tembuninya adalah suci sekeliannya, dan jika bangkainya najis seperti 
bangkai kuda maka suku-sukunya itu dan tembuninya adalah najis sekeliannya melainkan bulu 
haiwan yang dimakan seperti bulu kambing dan bulu unta dan bulu ayam dan barang 
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sebagainya. Maka ianya suci jua samaada bercerainya itu dengan dicabut atau tercabut 
sendirinya.  

264. Kalau kita syak pada bulu yang bercerai ; adakah ia daripada haiwan yang dimakan atau 
daripada haiwan yang tidak dimakan, atau adakah ia bercerai pada ketika hidupnya atau 
kemudian daripada matinya dengan tidak disembelih, maka iaitu kita hukumkan sucinya kerana 
mengamalkan asalnya yang suci. Keluar dengan kata bulu oleh dagingnya dan tanduknya dan 
giginya dan tulangnya dan kukunya dan barang sebagainya, maka iaitu najis sekeliannya. 

265. Demikian lagi suci misk artinya kasturi, sekalipun asalnya daripada darah kijang kerana sabda 
nabi sawm “ ْيبَ   الَمْسُك أَْطَيُب الطِّ ” artinya: kasturi itu sebaik-baik bau-bauan. Demikian lagi suci 
pundi kasturi iaitu bekas yang mengandunginya. Ianya seperti setompok daging yang tumbuh 
dan bertambah besar hingga jadilah darah yang didalamnya itu kasturi. Kemudian maka ia 
tanggal daripadanya dengan sebab dikibaskanya kepada suatu.  

266. Adalah rupa bekas yang mengandungi kasturi itu seperti rupa kulit kijang dan bulunya seperti 
bulu kijang, maka ianya suci serta bulunya dengan syarat jika ada ia becerai daripada kijang 
pada ketika hidupnya atau kemudian daripada menyembelihnya, dari kerana jika tempatnya itu 
najis nescaya najislah kasturi yang didalamnya.  

267. Adapun jika bekas kasturi itu bercerai daripada kijang selepas matinya dengan tidak disembeliih 
maka najislah ia kerana mengikut bangkai kijang itu, tetapi kasturi yang didalamnya suci jua jika 
ianya beku. Jika kasturi itu cair maka ianya najis pula sama seperti tempatnya. Inilah hasil yang 
tersebut didalam Tuhfah dan Fathul jawwad.  

268. Demikian lagi suci telur sekelian haiwan yang suci sekalipun haiwan itu tidak dimakan, dan lagi 
halal memakannya jika tidak memudharatkan akal atau badan, samaada telur itu keras kulitnya 
atau lembut. Inilah jika telur itu bercerai daripada haiwan yang hidup atau daripada haiwan yang 
mati dengan disembelih. Adapun jika telur itu diambil dari bangkai haiwan maka ditilik ; jika 
keras kulitnya maka ianya suci lagi halal memakannya, dan jika lembut kulitnya maka najislah ia 
kerana mengikut bangkai itu.  

269. Demikian lagi suci infahah iaitu air susu yang didalam perut anak kambing yang menyusu 
dengan syarat jika anak kambing itu belum memakan selain daripada susu dan lagi adalah ia 
disembelih. Adapun jika ia sudah memakan selain susu atau adalah infahah itu diambil daripada 
anak kambing yang mati dengan tidak disembelih maka iaitu najis.  

270. Khilaf ulamak pada sarang labah-labah60, kata setengah mereka itu : ianya suci, dan kata 
setengah yang lain : ianya najis. Kaul yang muktamad bahawa ia suci jua. 

271. Demikian lagi khilaf ulamak pada selumu ular. Kata setengah mereka itu : ianya najis dan kata 
setengah yang lain : suci. Maka kaul yang muktamad bahawa ianya najis. 

272. Demikian lagi najis bisa ular dan bisa kala. Maka wajib membasuh tempat yang dipatuk ular, dan 
batal sembahyang orang yang dipatuknya didalam sembahyang kerana bisanya itu zahir pada 
mulutnya dan bercampu dengan air liurnya. Maka ia menajiskan tempat yang dipatuknya. 
Bersalahan dengan kala, tidak wajib membasuh tempat sengatannya dan tidak batal 
sembahyang orang yang disengatnya didalam sembahyangnya kerana jarumnya yang menjadi 
tempat bisanya masuk kedalam daging dan tidak keluar bisanya melainkan kemudian daripada 
masuk jarumnya kedalam batin daging jua. Telah maklum bahawa najis yang pada batin badan 
tidak wajib dibasuh dan tidak membatalkan sembayang, melainkan jika diketahui bisa kala itu 
zahir pada hujung jarumnya dan diketahui berhubungnya dengan zahir tempat yang 
disengatnya, maka batallah sembahyangnya. Inilah hasil kalam syeikh Ibnu hajar didalam 
Syarah ‘Ubab dan kalam syeikh Ramli didalam Nihayah. 
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273. Demikian lagi suci zabad, artinya dedes61. Ia adalah daripada peluh tenggalong darat. Inilah 
yang masyhur lagi yang disaksikan.  

274. Kata imam Mawardi : zabad itu daripada susu tengkalong laut. Dimaafkan sedikit daripada bulu 
tengkalong yang termasuk kedalam dedes itu seperti tiga helai atau kurang, tetapi dibilang yang 
sedikit itu pada dedes yang diambil daripada bejana untuk dipakai, bukan pada dedes yang 
tinggal didalam bejananya jika ada dedes itu beku. Maka jika diambil suatu daripada dedes yang 
beku didalam bejana maka ditilik pada dedes yang diambil itu; jika ada sedikit bulu tenggalong 
didalamnya maka dimaafkan daripadanya dan jika ada banyak bulunya didalamnya pada satu 
tempat maka tidak dimaafkan.  Maka hendakkah dia mengambil pula daripada bejananya. 
Adapun jika ada dedes itu cair maka hukum dedes yang diambil dan yang tinggal didalam 
bejana itu satu jua tidak berlainan. Maka jika banyak bulu tenggalong didalam bajananya maka 
najis sekeliannya dan jika ianya sedikit maka dimaafkan sekeliannya. Inilah yang hasil tersebut 
didalam Tuhfah adan Nihayah.  

275. Demikian lagi suci ulat sutera dan telurnya62, iaitu yang keluar ulat sutera daripadanya. Demikian 
lagi suci telur wanyi63 dan ulat yang jadi daripada telurnya seperti sekelian ulat yang lain.  

276. Soal adakah ada bagi wanyi itu telur atau tidak. Jawab : bahawa ada baginya telur kerana kata 
setengah daripada syeikh-syeikh bahawa haiwan itu adakalanya bertelur dan adakalanya 
beranak. Maka tiap-tiap haiwan yang nyata jirim telinganya seperti manusia dan kuda dan 
kucing dan barang sebagainya maka ia beranak dan tiap-tiap haiwan yang tidak nyata jirim daun 
telinganya seperti ayam dan burung dan lalat dan barang sebagainya maka ia bertelur. Maka 
wanyi itu sejumlah daripada haiwan yang tidak berjirim telinganya, maka ia bertelur jua, tidak 
beranak seperti yang disaksikan.  

277. Maka sungguhnya telah berkhabar sebahagian mereka yang memeriksa keadaan telurnya, 
katanya : adalah didapati telurnya pada tempatnya seperti lembukat64 yang halus, kemudian 
maka ia berubah hingga menjadi ulat tetapi belum bergerak, kemudian maka bertambah besar 
hingga jadilah ia bergerak, kemudian maka apabila jadilah ia berupa anak wanyi maka hilanglah 
pula geraknya hingga besar dan keras, kemudian ia bergerak pula hingga jadi wanyi. 

278. Soal: adakah halal memakan telur wanyi dan ulat yang terjadi daripadanya atau tidak? Jawab : 
telah terdahulu perkataan bahawa telur yang bercerai dari haiwan yang hidup sekalipun yang 
tidak dimakan halal memakannya jika tidak memudharatkan, samaada keras kulitnya atau 
lembut. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa telur wanyi itu jika ia tidak 
memudharatkan halal memakannya selama mana ia masih lagi telur belum menjadi ulat. 
Adapun jika telur itu sudah menjadi ulat sekalipun ia belum bergerak haramlah memakannya, 
istimewa pula jika ia sudah bergerak atau sudah menjadi anak wanyi, maka nyatalah  haramnya 
dengan tidak ada syubhah, kerana bahawa telah dinaskan oleh ulamak atas bahawa tiap-tiap 
ulat sekalipun ia suci pada ketika hidupnya haramlah memakannya. Seperti itulah wanyi dan 
anaknya yang jadi daripada ulat itu, haramlah memakannya kerana tidak lazim daripada sucinya 
oleh halal memakannya kerana beberapa perkara daripada jenis haiwan dan selainnya yang 
suci ‘ainnya tetapi haram memakannya. 

279. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahawa barang yang telah diadatkan oleh setengah 
orang awam daripada memakan ulat yang jadi daripada telur wanyi dan memakan anak wanyi 
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yang jadi daripada  ulat itu maka ianya adalah kesilapan yang besar lagi mungkar.  Wajib  
menegahnya diatas barang siapa yang kuasa diatasnya. 

280. Faedah. Bermula, madu yang keluar daripada wanyi itu, kata setengah ulamak halal 
memakannya dengan nas, dan khilaf ulamak pada menyatakan tempat keluarnya daripada 
wanyi itu. Kata setengah mereka itu: keluar madu tu daripada mulut wanyi, maka ianya 
dikecualikan daripada muntah, dan kata setengah mereka itu : ia keluar daripada duburnya, 
maka ianya dikecualikan daripada tahi, dan kata setengah mereka itu: ia keluar daripada dua 
lubang dibawah sayapnya, maka ianya dikecualikan daripada najis susu haiwan yang tidak 
dimakan, jika ianya seperti susu, dan kata setengah mereka itu : tidak diketahui hakikat tempat 
keluarnya daripada wanyi kerana apa yang telah diriwayatkan bahawa nabi Sulaiman 
alaihissalam hendak mengetahui hakikat tempat keluar madu pada wanyi maka dia buatkan 
baginya tempat daripada kaca dan dimasukkankannya wanyi kedalam kaca supaya dia dapat 
melihat dan mengetahui tempat keluar madu pada wanyi itu maka tiba-tiba dilepakan65 oleh 
wanyi itu sekelian keliling kaca itu dengan tanah hingga tidaklah keihatan apa yang yang 
didalamnya. Maka tidaklah diketahui oleh nabi Allah Sulaimah akan hakikat yang demikian itu. 

281. Syahadan. Jikalau wanyi meminum madu yang kena najis kemudian maka dikeluarkannya pada 
sarangnya maka ianya suci, kerana tidak kita yakinkan yang dikeluarkannya itu pada ‘ain madu 
yang diminumnya. Kata Ibnu ‘Imad : inilah satu helah pada mensucikan madu yang kena najis. 
Inilah hasil masaalah yang diambil daripada Tuhfah dan syarah ‘Ubab.  

282. Demikian lagi suci ambar iaitu suatu yang tumbuh didalam laut kemudian maka timbul dengan 
dipukul ombak. Bukanlah ambar itu tahi binatang laut. Bersalahan  dengan sangkaan mereka 
yang menyangkakannya, tetapi terkadang ia ditelan ikan kemudian maka dimuntahkannya. 
Maka ambar yang diyakinkan keadaannya ditelan ikan itu tidak najis hanya adalah ia suci 
‘ainnya, tetapi terkena najis. Maka ianya suci dengan terbasuh kerana bahawa ambar itu beku 
lagi tidak berubah didalam perut ikan daripada asalnya. Adalah bandingannya seperti biji yang 
dimuntahkan oleh binatang apabila ianya keras sekira-kira jika ditanam nescaya tumbuh. Maka 
ianya terkena najis suci dengan dibasuh. 

283. Syahadan. Tidak jadi suci ain najis dengan dibasuh dan tidak suci dengan berubah sifat dan 
berpindah hakikat melainkan dua perkara kerana diperoleh nas diatas keduanya lagi pula 
sangat hajat kepada keduanya.  

284. Pertamanya : khamar apabila jadi cuka dengan sendirinya iaitu dengan tidak beserta dengannya 
suatu ain yang lain, sekalipun dipindahkan dari hangat matahari kepada naung atau ‘akasnya. 
Maka ianya suci serta dengan bejananya kerana dharurat. Jika ianya tidak suci nescaya 
sukarlah menghasilkan cuka yang suci kena air buah anggur dan barang sebagainya tidak jadi 
cuka pada ghalibnya melainkan selepas menjadi khamar. Dan lagi pula ‘illat najis dan haramnya 
adalah keadaannya memabukkan dan sungguhnya telah hilanglah sebab jadi cuka,  maka 
hilanglah najisnya dan haramnya. 

285. Bermula, hakikat khamar itu adalah tuak yang memabukkan yang jadi daripada air buah anggur 
basah yang diperah, tetapi yang dikehendaki dengan khamar disini adalah tiap-tiap yang 
memabukkan lagi cair samaada ia jadi daripada air buah anggur basah yang diperah atau  
daripada air buah yang lain, dengan sendirinya atau dicampur dengan air buah yang lain atau 
dicampur dengan madu atau gula, atau adalah ia daripada air yan dibubuh didalamnya gandum 
serta buah anggur kering atau khurma kering atau barang sebagainya. 

286. Apabila jadi cuka sekelian itu dengan sendirinya tidak becampur dengan suatu yang lain nescaya 
jadi sucilah ia kerana bahawa diri madu atau gandum atau gula itu menjadi khamar, sama 

                                                           
65 . Pada asal “دليمفاكن”. 



seperti air anggur dan khurma. Maka tidaklah dibilangkan ia suatu ‘ain yang lain yang 
mencampurinya.  

287. Adapun jika ia jadi cuka dengan beserta suatu ain yang lain didalamnya pada hal kekal ia 
didalamnya hingga jadi cuka maka tidaklah jadi suci cuka itu, samaada dijatuhkan ia 
kedalamnya atau jatuh ia dengan sendirinya atau dengan ditiup angin, samaada ‘ain itu 
memberi bekas pada menyegerakan proses jadi cuka itu seperti  daun sireh dan roti66 yang 
hangat, atau tidak seperti batu.  

288. Adapun ‘illat yang demikian itu kerana bahawa ‘ain yang menyertainya itu mutanajjis dengan 
khamar itu, maka ia menajiskan cuka itu. Maka dari kerana inilah jikalau dikeluarkan ain itu 
daripadanya sebelum ia jadi cuka nescaya sucilah cuka itu. Inilah jika ada ‘ain yang menyertai 
itu suci. 

289. Adapun jika ada ‘ain itu najis maka tidaklah cuka itu suci sekalipun dikeluarkan ain najis itu 
daripadanya sebelum daripada ia jadi cuka. Kata setengah ulamak : bahawa ‘illat yang demikian 
itu kerana bahawa segera menghasilkan maksudnya dengan berbuat yang diharamkan maka 
disiksa dia dengan ditegahkan daripada memperoleh maksudnya. Adalah bandingannya seperti 
seorang yang membunuh orang yang diwarisinya supaya segara dia mewarisi hartanya, maka 
disiksa dia dengan ditegah daripada mewarisinya. Maka dari kerana inilah dikatakan “siapa 
yang menyegerakan sesuatu sebelum masanya disiksalah dia dengan ditegah dia 
daripadanya”67.  

290. Dikecualikan daripada ‘ain itu biji buah anggur yang termasuk kedalamnya ketika memerahnya 
dan tangkainya dan hampasnya dan biji khurma dan barang sebagainya daripada barang yang 
sukar memeliharanya daripadanya. 

291. Demikian lagi dikecualikan daripadanya air yang diperlukan untuk memerah buah anggur yang 
kering atau untuk menghabisi perah buah anggur yang basah, maka sekelian itu tidak 
memudharatkan. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah.  

292. Jikalau bercampur air buah anggur dengan cuka maka ditilik jika cuka itu sedikit maka ia 
memudharatkan, dan jika ia banyak maka tidak memudharatkan68. Demikian lagi jika cuka itu 
bersamaan dengan air buah anggur. Itu pun jika mengkhabarkanya dua orang atau seorang adil 
yang tahukan kadar yang menegah jadi khamar atau tidaknya. Adapun jika tidak diperoleh 
orang yang tahukan yang demikian itu atau diperolehinya tetapi dia syak maka diperedarkanlah 
hukumnya diatas yang ghalib pada ketika itu. Demikianlah yang tersebut didalam Nihayah.  

293. Jikalau dicampurkan buah anggur kering dengan bau-bauan yang berbagai-bagai kemudian 
maka direndam ia didalam air kemudian maka disaring dan jadilah baunya seperti bau khamar 
maka ditilik jika ada bau-bauan itu terkurang daripada buah anggur jadi mutanajjislah bau-bauan 
itu kerana perahan anggur itu menjadi khamar kerana bau-bauan yang mencampurinya itu tidak 
menegahnya daripada menjadi khamar sebab sedikitnya. Maka apabila khamar itu menjadi cuka 
tidaklah ia suci.  

294. Jika ada bau-bauan itu lebih banyak daripada buah anggur atau bersamaan keduanya maka 
tidaklah mutanajjis bau-bauan itu kerana perahan anggur itu tidak menjadi khamar sebab 
banyak bau-bauan yang mencampurinya dan tidaklah kebilangan bagi bau khamar itu pada 
ketika itu. 

295. Masaalah ini diambil daripada kata mereka: jikalau dibubuh cuka pada perahan anggur basah 
dan adalah cuka itu terkurang timbangannya atau tukarannya daripada  perahan anggur itu 

                                                           
66 . Pada asal “باون سيره دان رواتى يغ هاغت”. 
نه عوقب بحرمانهمن استعجل شيأ قبل أوا . 67  
68 . maknanya : cuka + perahan anggur = khamar. 



nescaya mutanajjislah cuka itu dengan khamar yang terjadi daripada perahan anggur itu, kerana 
sedikit cuka yang mencampurinya tidak menegahnya daripada menjadi khamar. Maka cuka itu 
tidaklah suci. Bersalahan jika cuka itu lebih banyak daripada air buah anggur itu atau 
bersamaan keduanya maka tidaklah jadi najis cuka itu kerana bahawa perahan anggur itu pada 
zahirnya tidak menjadi khamar. Inilah hasil kalam syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli didalam 
Tuhfah dan Nihayah. 

296. Bermula, memadai pada kenal bahawa khamar itu menjadi cuka dengan nilang permulaan 
mabuknya69 dan banyak masamnya, dan tidak disyaratkan sampainya kepada kesudahan 
masam.  

297. Harus menaruh khamar yang dihormati iaitu yang dikasadkan pada memerah anggur untuk 
dijadikan cuka perahannya. Adapun khamar yang tidak dihormati iaitu yang dikasadkan pada 
memerah anggur supaya diperbuat khamar airnya maka iaitu haram menaruhnya dan wajib 
menumpahkannya dengan segeranya. 

298. Syahadan. diketahui daripada sekelian yang tersebut itu bahawa cuka yang jadi daripada lahang 
enau70 atau barang sebagainya adalah suci diatas itlak, iaitu samaada ia jadi cuka dengan 
sendirinya atau dengan dibubuh suatu ‘ain yang suci kedalamnya, dari kerana lahang enau  itu 
tidak jadi khamar dengan dipermalamkan semalam atau dua malam atau lebih. Bersalahan 
perahan anggur dan barang yang seumpamanya, kerana lahang yang telah dipermalamkan 
semalam itu tidak  memabukkan dengan sudah tercuba diminum beberapa kali hingga, kalau 
diminum dengan kadar yang banyak sekalipun sekira-kira jika diminum khamar dengan kadar 
yang kurang daripada itu nescaya memabukkan. 

299. Sungguhya telah terdahulu perkataan bahawa ‘illat najis khamar dan ‘illat haramnya adalah 
keadaannya memabukkan maka apabila tidak diperolehi yang tersebut itu pada lahang enau 
yang telah dipermalamkan tidaklah najis ia dan tidak haram. Demikian lagi cuka yang jadi 
daripadanya, hanya adalah ia suci harus meminumnya dan jika dibubuh suatu ‘ain yang lain 
kedalamnya maka ianya tidak memudharatkan. 

300. Yang kedua daripada ‘ain najis yang jadi suci adalah kulit-kulit bangkai yang selain anjing dan 
babi dan yang jadi daripada keduanya, iaitu jadi suci zahirnya dan batinnya dengan disamak 
atau tersamak sendirinya, seperti ia jatuh dengan sendirinya kepada alat tempat menyamak 
atau dijatuhkan oleh angin, kerana sabda nabi sawm “ إََذا ُدبََغ اإلََهاُب َفَقْط َطُهرَ   ” artinya apabila 
disamak kulit bangkai maka sanya jadi sucilah ia. Riwayat Muslim. Demikian lagi kata nabi 
sawm “ ُطهُْوُر ُكلِّ أََدْيٍم َدَباُغهُ   ” artinya : menyucikan tiap-tiap kulit bangkai itu oleh menyamaknya. 
Riwayat Daruqutni.  

301. Kata Zarkasyi didalam Khadim : bermula, yang dikehendaki dengan batin itu apa yang batin 
didalam kulit dan yang dikehendaki dengan zahir itu apa yang nyata kelihatan pada kedua pihak 
kulit, iaitu pada tempat bulu dan pihak yang bertemu dengan daging. Maka apabila suci zahirnya 
dan batinnya dengan disamak sahlah sembahyang padanya dan harus menjualnya dan 
memakainya pada suatu yang basah. Tetapi haram memakannya sekalipun ia daripada haiwan 
yang dimakan, kerana sudah berpindah ia daripada hakikat makanan kepada hakikat pakaian.  

302. Tidak suci bulu kulit itu dengan disamak kerana alat penyamak itu tidak memberi bekas padanya, 
tetapi dimaafkan yang sedikit daripadanya pada ‘uruf. 

303. Bermula, hakikat menyamak itu adalah menanggali sekelian yang menjadikan kulit busuk seperti 
daging dan darah dan sekelian lendir-lendirnya, dan membasuhnya dengan barang suatu yang 
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tajam rasanya pada lidah seperti tawas dan manjakani dan kulit kayu salam dan barang 
sebagainya, sekalipun ianya najis seperti tahi merpati dan tahi71 segala binatang hingga 
hilanglah sekelian yang tersebut itu daripada kulit, sekira-kira jika ia direndam72 kedalam air 
nescaya tidak kembali kepadanya busuknya.  

304. Maka pada ketika itu jadi sucilah ainnya tetapi adalah ia mutanajjis seperti ain kain yang kena 
najis jua, kerana bertemu dengan alat penyamak yang najis atau yang kena najis dengan kulit 
itu sebelum suci ainnya. Maka wajib membasuhnya dengan air yang suci lagi menyucikan.  

305. Tidak memadai menyamak itu dengan barang yang tidak menanggali yang tersebut itu seperti 
dilepakan diatasnya tanah atau garam atau dicampurkan kepadanya, sekalipun ia kering dan 
tidak busuk baunya, kerana sekelian lendirnya tidak hilang kerana jika ia direndam didalam air 
nescaya kembalilah kepadanya busuknya. Tidak disyaratkan air pada alat penyamak itu diatas 
kaul yang paling sahih. 

306. Tersebut didalam Tuhfah bahawa berpindah darah kijang jadi kasrturi sama seperti berubah 
khamar kepada cuka dengan sendirinya. Maka dengan ini adalah ‘ain yang suci itu tiga perkara. 

307. Adapun ulat bangkai maka tidaklah ia daripada ‘ain bangkai hanya adalah ia jadi daripada 
‘ufunah73 bangkai jua, maka tidaklah ia termasuk pada bilangan yang tersebut itu. Bersalahan 
meraka yang memasukkanya kepadanya. 

308. Fasal pada menyatakan proses menghilangkan najis. Ketahui oleh mu bahawa najis itu diatas 
tiga bahagi. Pertama : najasah mughallazah iaitu anjing dan babi dan yang jadi daripada 
keduanya dan sekelian fadhlah keduanya iaitu air liurnya dan peluhnya dan maninya dan air 
susunya dan tahinya dan kumuhnya dan darahnya dan barang sebagainya daripada apa yang 
telah terdahulu kenyataannya. Keduanya : najasah mukhaffafah iaitu kumuh kanak-kanak lelaki 
yang belum memakan makanan selain daripada susu dan belum lalu umurnya daripada dua 
tahun. Ketiganya : najasah mutawassitah iaitu sekelian najis yang lain daripada dua bahagian 
yang tersebut itu. 

309. Setiap satu daripada tiga bahagian ini  terbahagi kepada dua bahagian. Pertamanya : najasah 
‘ainiyah iaitu najis yang didapati ‘ainnya dengan pancaindera dan sifatnya iaitu rasanya atau 
warnanya atau baunya. Kedunya : najasah hukmiah iaitu najis yang tidak didapati dengan 
pancaindera  ‘ainya dan tidak sifatnya seperti kumuh yang kering yang tidak didapati warnanya 
dan tidak baunya dan rasanya. Maka jadilah perhimpunan segala bahagian najis itu enam 
bahagian. 

310. Bermula, barang yang bernajis dengan najis mughallazah tidak jadi suci melainkan dengan 
dibasuh tujuh kali satu daripadanya bercampur dengan tanah yang suci menyucikan, samaada 
najis mughallazah itu ‘ainiyah atau hukmiah, sekalipun pada tempat yang digigit anjing daripada 
anggota perburuan dan selainnya, kerana sabda nabi sawm “ ُطُهْوُر إََناَء أََحَدُكْم إََذا َولََغ فَْيَه اْلَكلُب أَْن  

َرابَ  اٍت أُْوالَُهنه بَالتُّ  artinya: penyucian bejana seorang daripada kamu apabila anjing ,”َيْغَسلَُه َسْبَع َمره
menjilat padanya bahawa dia membasuhnya tujuh kali, yang pertama daripadanya dengan 
tanah. Riwayat Muslim. Pada riwayat Abu Daud “ َرابَ   ابََعُة بَالتُّ السه ” artinya: yang ketujuhnya dengan 
tanah. Maka ianya berlawanan dengan riwayat Muslim yang tersebut itu maka gugurlah kedua 
riwayat itu pada pihak menentukan tempat tanah itu, lalu dipadakanlah ujud tanah itu dengan 
salah satu daripada basuhan yang tujuh samaada ia yang pertama atau yang ketujuh atau 
selain daripadanya seperti apa yang tersebut pada riwayat Daruqutni “ ََاْحَداُهنه بَاْلَبْطَحاء” artinya : 
satu daripadanya dengan tanah.  
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311. Maka dikiaskan dengan anjing itu akan babi dan dikiaskan dengan air liurnya yang terhasil 
daripada jilatannya akan apa yang selainnya seperti kumuhnya dan peluhnya dan barang 
sebagainya.  

312. Memadailah bilangan tujuh kali itu sekalipun berbilang yang menjilat atau berbilang jilatannya. 
313. Bermula, kadar yang wajib daripada tanah itu adalah apa yang mengeruhkan air dan sampai ia 

dengan wasitahnya kepada sekelian suku-suku tempat yang dibasuh, samaada dicampurkan air 
dengan tanah dahulu daripada menumpahkannya keatas yang dibasuh yang mana ia yang 
terutama supaya keluar daripada khilaf atau dicampurkan keduanya selepas menumpahkan 
salah satu daripada keduanya keatas tempat yang dibasuh. Demikianlah hasil yang tersebut 
didalam Tuhfah. 

314. Maka diketahui daripada yang tersebut itu bahawa air yang sangat keruh dengan tanah, 
samaada ia pada tanahnya74 atau yang selainnya, memadai sebagai pembasuh najis 
mughallazah maka tidaklah berkehendak ia kepada tanah yang lain pula.  

315. Tidak memadai selain daripada tanah seperti usynan75 dan sabun, dan tidak memadai tanah 
yang kena najis dan yang musta’mal dan tidak memadai tanah yang bercampur dengan benda 
cair yang selain air, tetapi memada lumpur yang basah kerana bahawa ia sejumlah daripada 
tanah. 

316. Bermula, basuh yang menghilangkan ‘ain najis jika banyak bilangannya sekalipun dibilangkan 
sekali jua. Maka jika tidak hilang ‘ain najis itu melainkan dengan enam kali basuh umpamanya 
maka ianya dibilangkan sekali basuh jua. Maka hendaklah ditambahi pula enam kali yang mana 
salah satu daripadanya dengan tanah.  

317. Jikalau terpercik suatu daripada basuhan yang pertama daripada basuhan-basuhan najis yang 
mughallazah sebelum membubuh tanah padanya nescaya wajiblah membasuh barang yang 
kena percik itu enam kali salah satu daripadanya dengan tanah. Dan jikalau terpercik suatu 
daripada basuhan yang ketujuh maka tidaklah wajib membasuhnya.  

318. Apabila diselamkan barang yang kena najis itu kedalam air yang banyak lagi tenang memadailah 
menggerakkannya tujuh kali. Maka dibilangkan perginya sekali dan kembalinya sekali. 
Demikianlah hingga tujuh kali. Jika tidak digerakkannya dalamnya maka ia dibilang sekali jua. 

319. Jika air yang banyak itu mengalir dan lalu diatas yang kena najis itu tujuh jaryah76 maka iaitu 
dibilangkan tujuh kali basuh, sekalipun dia tidak menggerakkannya. Hendaklah ditanahkan air 
itu pada dua masaalah ini jika ianya jernih. Jika air itu keruh dengan tanah maka iaitu memadai, 
tidaklah berkehendak kepada tanah pula.  

320. Kalau seorang makan atau minum najis mughallazah kemudian maka dia berak atau kumuh 
nescaya tidaklah wajib atasnya membasuh duburnya atau kubulnya tujuh kali, hanya wajib 
atasnya membasuhnya seperti membasuh najis yang lain, dan memadainya istinja dengan batu. 
Melainkan jika ia keluar dalam keadaan tidak berubah maka wajiblah dia membasuhnya tujuh 
kali serta dengan tanah. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah. 
Adapun yang diiktimadkan oleh syeikh Khatib Syarbini dan syeikh Ramli didalam Mughni dan 
Nihayah maka tidak wajib dia membasuhnya tujuh kali sekalipun ia keluar dalam keadaan tidak 
erubah.  

321. Jikalau anjing menjilat kedalam bejana yang berisi air yang banyak dan tidak kurang air itu sebab 
jilatannya daripada dua kolah nescaya tidaklah ia menajiskan air itu dan tidak menajiskan 
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bejananya kerana bahawa banyak air itu menegah bejananya daripada terkena najis. 
Bersalahan jika ia menjilat dalam bejana yang ada didalamnya air yang sedikit kemudian maka 
ditambahi air itu dengan air lain maka sampailah ia dua kolah, sucilah air itu dan tidak suci 
bejananya, melainkan dengan basuh tujuh kali beserta dengan tanah.  

322. Jikalau tanah terkena najis mughallazhah  memada membasuhnya tujujh kali dengan air jua tidak 
perlu kepada mentanahkannya kerana tidak ada makna pada mentanahkan tanah. Tetapi jika 
terpercik suatu daripada tanah yang dibasuh itu sebelum genap tujuh kali maka terkena kain 
umpamanya nescaya disyaratkan pada membasuh kain itu bahawa ia ditanahkan. 

323. Bermula, barang yang kena najis dengan najis mukhaffafah maka tidak disyaratkan 
membasuhnya hanya memada dengan memercikkan air diatasnya dengan sekira-kira lebih 
banyak air daripadanya sekalipun ia tidak mengalir samaada najis itu ‘ainiyah atau hukmiah.  

324. Sungguhnya telah terdahulu perkataan bahawa najasah mukhaffafah itu adalah kumuh kanak-
kanak lelaki yang belum memakan makanan yang selain susu dan belum lalu umurnya daripada 
dua tahun. Adapun kumuh kanak-kanak perempuan dan khunsa dan kumuh kanak-kanak lelaki 
yang sudah memakan makanan yang selain susu atau yang telah lalu umurnya daripada  dua 
tahun maka ianya najis mutawasitah, wajiblah membasuhnya. Maka tidak memada 
mempercikkan air keatasnya. Lagi akan datang kenyataanya.  

325. Bermula, asal pada yang demikian itu adalah perbuatan nabi sawm dan sabdanya. Adapun 
perbuatannya maka iaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ummu Qais bahawa 
adalah dia membawa seorang anak lelakinya yang kecil yang belum makan selain daripada 
susu kepada rasulullah, maka rasulullah mendudukkannya pada asuhannya77 yang mulia, 
maka anak itu berkumuh diatasnya, maka rasulullah meminta air lalu dipersembahkan air 
kepadanya  lalu rasulullah memercikkan air itu keatas kumuhnya.  

326. Adapun sabdanya maka iaitu yang diriwayatkan oleh Turmizi “ ُيْغَسُل َمْن َبْوَل اْلَجاَرَيَة َوُيَرشُّ َمْن َبْوَل  

 artinya : dibasuh daripada kumuh kanak-kanak perempuan dan dipercikkan dengan air ”اْلُغالَمَ 
daripada kumuh kanak-kanak lelaki.  

327. Adapun perbezaan diantara kumuh kanak-kanak lelaki dan kumuh kanak-kanak perempuan dan 
khunsa maka bahawa jinak dengan menanggung kanak-kanak lelaki adalah lebih maka 
diringankanlah pada kumuhnya, dan lagi kumuh kanak-kanak lelaki kurang lekatnya pada 
tempat yang dikenainya daripada kumuh kanak-kanak perempuan dan khunsa. 

328. Syahadan. Adalah zahir hadith yang tersebut itu dan zahir itlak fuqaha’ bahawa memada 
memercikkan air keatas kumuh kanak-kanak lelaki sekalipun tidak hilang rasanya dan warnanya 
dan baunya. Inilah yang paling menasabah dengan rukhsah syara’. Yang diktikmadkan oleh 
syeikh Khatib Syarbini dan syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli didalam Mughni dan Tuhfah dan 
Nihayah bahawa tidak dapat tidak pada memercikkan air keatas kumuhnya daripada 
menghilangkan sekelian sifatnya sama seperti hukum menyucikan najis mughallazah dan najis 
mutawassitah jua.  

329. Bermula, barang yang kena najis dengan najis mutawassitah hendaklah ditilik ; jika najis itu 
hukmiah seperti tidak terdapat padanya warnanya dan tidak baunya dan tidak rasanya maka 
wajib membasuhnya dan tidak memadai mempercikkan air keatasnya tetapi memada pada 
membasuhnya mencucurkan air keatasnya dengan sekali jua kerana tidak ada ain dan sifat 
untuk dihilangkan, samaada  dengan perbuatan orang atau tidak, seperti terjirus ia dengan air 
hujan. 

330. Jikalau dijirus  pisau yang hangat dengan air najis atau dicelupkan ia kedalamnya atau direndam 
biji-bijian didalam kumuh atau dimasak daging dengan kumuh kemudian kering sekelian itu dan 
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tidak ada padanya sifat najis, maka memadalah membasuhnya  mencucurkan air keatas 
zahirnya dengan sekali jua dan sucilah dengan jirusan itu batinnya. Maka tidak perlu kepada 
menghangatkan pisau itu pula dan menjiruskan air yang suci menyucikan keatasnya pada ketika 
hangatnya, dan tidak perlu kepada merendam bijian itu dengan air yang suci menyucikan dan 
tidak perlu kepada memasak daging itu pula dengan air yang suci menyucikan dan tidak perlu 
memerahnya.  

331. Bersalahan dengan bata yang direndam didalam air najis, maka disyaratkan pada membasuhnya 
bahawa direndam ia didalam air sekira-kira dizankan sampainya kepada sekelian apa yang 
sampai air yang pertama itu kepadanya. 

332. Demikian lagi jika diuli bata dengan najis yang cair kemudian maka dibakar. Maka tidak suci 
batinnya dengan basuh melainkan apabila ditumbuk lumat-lumat hingga ia menjadi tanah atau 
direndam ia didalam air hingga sampailah air itu kepada sekelian batinnya. Maka ianya 
bersalahan dengan sekelian yang tersebut dahulu itu. Tetapi dimaafkan umpama periuk yang 
telah diuli tanahnya dengan air najis jika tidak diperolehi air yang suci. Demikianlah hasil yang 
tersebut didalam Tuhfah.  

333. Jika najis mutawassiah itu berbentuk ‘ain maka wajib kemudian daripada hilang ‘ainnya 
menghilangkan rasanya dan baunya dan warnanya seperti hukum menghilangkan najis 
mughallazah atau najis mukhaffafah yang berbentuk ain jua. Tetapi jika kekal warnanya atau 
baunya kerana sukar menghilangkannya seperti warna darah atau bau khamar dengan sekira-
kira tidak hilang ia dengan mubalaghah pada menghilangkannya dengan dikikis dengan kayu 
atau dengan kuku umpamanya maka iaitu tidak mengapa hanya suci jua tempatnya yang 
dibasuh, sekalipun ia daripada najis mughallazah dengan muafakat syeikh Ibnu Hajar dan 
syeikh Ramli didalam Tuhfah dan Nihayah. Bersalahan kata syeikh Zurkasy didalam Khadim. 

334. Jika kekal warnanya dan baunya pada satu tempat maka tidaklah suci tempat itu sekalipun sukar 
menghilangkannya kerana kuat dilalah keduanya diatas kekal ‘ain najis itu. Demikian lagi tidak 
suci tempat itu kalau kekal rasanya, sekalipun sukar menghilangkannya kerana kekal rasanya 
itu menunjukkan kekal ainnya. 

335. Kata syeikh Ardabili didalam Anwar : jikalau tidak hilang rasa najis melainkan dengan dipotong 
tempat yang kena najis itu maka dimaafkan daripadanya. Maka dirupakan masaalah ini pada 
keadaan apabila berdarah gusi seorang atau kena najis mulutnya dengan najis yang lain. Kata 
syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah : harus merasa najis pada tempat yang dibasuh apabila ghalib 
atas zannya hilang rasanya kerana hajat. 

336. Apabila dizankan suci tempat yang dibasuh tidak wajib mencium bau najis hanya sunat jua. Maka 
diketahui daripada yang demikian itu jikalau tidak ada bagi seorang pencium atau penglihat 
tidaklah wajib atasnya mencari orang lain pada menciumkan bau najis atau melihat ‘ainnya dan 
warnanya kerana dipadakan dengan ghalib zannya akan hilang ‘ainnya dan sifatnya.  

337. Jikalau tidak hilang sifat najis melainkan dengan usynan atau sabun atau dikikis dengan kayu 
atau dengan kuku wajiblah dia menghilangkannya dengan yang demikian itu. Jika hilang sifat 
najis dengan selain demikian itu maka sunat dia baginya menghilangkannya dengan demikian 
itu. Tetapi tidak wajib atasnya menghilangkannya dengan umpama sabun melainkan apabila ia 
diperolehi dengan harga seumpama pada hal adalah ia lebih daripada keperluan yang 
diambilkira pada tayammum.  

338. Disyaratkan pada menyucikan tempat yang kena najis dengan air yang sedikit bahawa 
hendaklah  air itu didatangkan keatas tempat itu, seperti dicucurkan ia keatasnya, dari kerana 
jika di’akaskan seperti didatangkan tempat yang kena najis itu kedalam air yang sedikit nescaya 
jadi najislah air itu dengan semata-mata bertemu denganya. 



339. Bermula, perbezaan diantaranya dan diantara ‘akasnya bahawa air yang mendatang keatas 
tempat yang kena najis itu lebih kuat daripada air yang didatangkan tempat yang kena najis 
kepadanya. 

340. Tidak disyaratkan memerah tempat yang dibasuh pada yang dapat diperah,  tetapi yang 
demikian itu sunat jua supaya keluar daripada khilaf mereka yang mewajibkannya. Tidak ada 
beaza pada air yang mendatang atas tempat yang kena najis itu bahawa adalah ia datang dari 
atas atau ia datang dari bawah. Maka jika mulut seorang terkena najis memadailah mengambil 
air dengan tangannya sekalipun tidak ditinggikan tangannya diatas mulutnya.  

341. Wajib atasnya membasuh sekelian apa yang pada had zahir mulutnya dengan mubalaghah pada 
berkumur-kumur maka tidak harus dia menelan suatu daripada air liurnya selama belum suci ia 
daripadanya. 

342. Jikalau terkena najis batin bejana dengan najis yang cair janganlah ditumpahkan air kedalamnya 
tatkala membasuhnya melainkan selepas daripada dihilangkan ain najis itu. Maka apabila 
hilanglah ainnya barulah ditumpahkan air kedalamnya serta diedarkan air itu pada sekelian 
pihak batinnya. Maka sucilah bejana itu.  

343. Bermula, air pembasuh yang sedikit yang sudah terpakai pada membasuh tempat yang kena 
najis yang bercerai daripada tempat itu adalah suci dengan tiga syarat. Pertamanya : bahawa 
tidak berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Syarat yang kedua : bahawa timbangannya 
tidak lebih daripada timbangan mulanya, selepas daripada dikira apa yang diserap oleh tempat 
yang dibasuh dan yang keluar daripadanya daripada daki-daki yang suci. Syarat ketika: bahawa 
tempat yang dibasuh itu menjadi suci, seperti tidak tinggal padanya rasa najis dan tidak tinggal 
warnanya atau baunya yang mudah dihilangkan.  

344. Adapun jika berubah salah satu daripada sifat-sifatnya yang tersebut itu atau bertambah 
timbangannya atau tidak suci tempat yang dibasuh itu maka air itu tidak suci kerana bahawa air 
yang tinggal pada tempat itu adalah sebahagian daripada air yang tercerai daripadanya, maka 
lazim daripada suci tempat itu bahawa suci air yang bercerai daripadanya tetapi tidak 
menyucikan kerana ia telah dipakai pada menghilangkan najis. Dan lazim daripada najis tempat 
itu bahawa najis air yang terecerai daripadanya. Inilah sekeliannya jika ada air pembasuh itu 
sedikit.  

345. Adapun jika ianya banyak maka ianya suci jika tidak berubah, sekalipun tidak suci tempat yang 
dibasuhnya. 

346. Syahadan. Cenderong sekumpulan fuqaha’ mutakhir kepada memaafkan air pembasuh yang 
bertambah timbangannya. Kata mereka itu : kerana bahawa tatkala tidak bertambah 
timbangannya adalah najis itu berada pada air dan tempat atau pada salah satu daripada 
keduanya, tetapi syara’ telah menggugurkan kebilangannya78 maka tidaklah berbeza hal air itu 
diantara bertambah timbangannya dan diantara tidak bertambah. Demikian itu ditolak oleh 
jumhur fuqaha’ dengan bahawa apabila tidak diperoleh pertambahan timbangan pada air 
pembasuh itu adalah air itu mengerasi najis dan menghilangkannya hingga adalah najis itu 
seolah-olah tidak ujud, dan tidak seperti demikian itu serta ada diperoleh pertambahan 
timbangannya.  

347. Adapun air yang sudah terpakai pada basuhan yang sunat seperti basuhan yang kedua dan yang 
ketiga maka iaitu suci menyucikan jua.  

348. Air yang sudah terpakai pada membasuh najis yang dimaafkan seperti darah yang sedikit maka 
ianya tidak suci. Maka sayugia siapa yang hendak membasuh umpama kain yang kena najis 
yang dimaafkan seperti darah yang sedikit bahawa janganlah dicucurkan air yang sedikit 
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keatasnya didalam bejana, melainkan selepas daripada menghilangkan ‘ain najis itu darinya, 
kerana jika diletakkan kain yang kena najis itu didalam bejana dan dicucurkan air yang sedikit 
keatasnya sebelum dihilangkan ainnya nescaya jadi najislah air itu dengannya kemudian 
daripada tetapnya didalam bejana itu. Maka tidaklah suci kain itu melainkan apabila ia 
dikeluarkan dari bejana itu dan dicucurkan air yang lain keatasnya. Adalah kebanyakkan orang 
lalai daripada seumpama masaalah ini. 

349. Bermula, barang yang dicelup dengan umpama nila yang kena najis atau nila yang najis menjadi 
suci dengan dibasuh dengan syarat jika keluar nilanya dengan dibasuh sekalipun kekal 
warnanya. Seperti demikian itulah hukum barang yang diinai dengan inai yang kena najis atau 
inai yang najis.  

350. Jikalau ditumpahkan air diatas bumi yang kena najis dengan kumuh atau khamar dan jika ada 
padanya ainnya, sekira-kira air meliputinya maka bumi itu suci jika tidak ada padanya ain kumuh 
atau ain khamar itu. Jika ada padanya ainnya maka ia tidak suci melainkan dengan 
menumpahkan air keatasnya pula selepas menghilangkan ‘ainya. 

351. Jikalau tercampur sekelian suku-suku bata dengan najis yang beku seperti tahi tidaklah ia suci 
dengan dibasuh, sekalipun ia dibakar kemudiannya. Bersalahan jika ia bercampur dengan najis 
yang cair seperti kumuh maka suci zahirnya dengan dibasuh. Demikian lagi suci batinnya 
dengan direndam didalam air, sekalipun ia sudah dibakar, jika sampai air itu kepada batinnya 
atau ia ditumbuk lumat sekira-kira ia menjadi tanah.  

352. Jika raksa terkena najis maka ianya suci dengan dibasuh jika tidak putus-putus  suku-sukunya 
selepas daripada kena najis dan sebelum daripada membasuhnya. Jika ia terputus-putus pada 
ketika itu maka tidaklah ia suci dengan dibasuh. Demikianlah yang tersebut didalam Nihayah. 

353. Tersebut didalam Tuhfah dinakalkan daripada fatwa setengah fuqaha’ bahawa kalau mushaf 
terkena najis dengan najis yang tidak dimaafkan wajib membasuhnya sekalipun ia membawa 
kepada  binasanya dan adalah mushaf itu milik anak yakim. Tertentulah mentakdirkan yang 
demikian itu pada keadaan apabila tersentuh ajis itu dengan suatu daripada Quran. Bersalahan 
apabila kena najis umpama kulitnya atau halamannya maka tidaklah wajib yang demikian itu. 

354. Syahadan. Apabila suci tempat yang dibasuh daripada najis maka sunat menigai basuhannya 
seperti dibasuh pula dua kali lagi. Inilah pada membasuh najis yang mutawasitah dan 
mukhaffafah. Adapun najis mughallazah maka tidak sunat meningai basuh tujuh kali kerana 
pekerjaan yang sudah dibesarkan oleh syara’ dengan mubalaghah tidak ditambah pula 
diatasnya pada membesarkannya. Inilah yang tersebut didalam Nihayah. Bersalahan yang 
tersebut didalam Tuhfah, maka bahawa sunat menigai basuhan najis mughallazah sama seperti 
najis mutawassitah dan yang mukhaffafah jua.  

355. Tidak disyaratkan niat pada menghilangkan najis. 
356. Wajib menghilangkan najis dengan segera jika seorang itu derhaka dengan sebab najis itu. Jika 

dia tidak derhaka dengannya maka tidak wajib segera, hanya adalah ianya sunat jua. Melainkan 
tatkala hendak sembahyang dan barang sebagainya.  Adapun orang yang derhaka dengan 
sebab janabah maka tidaklah wajib atasnya bersegera mandi daripada janabah itu.  

357. Adapun benda-benda yang cair selain air seperti minyak atau susu atau cuka atau barang 
sebagainya apabila terkena najis maka sukarlah menyucikannya. Bersalahan benda yang beku 
kerana adalah nabi sawm pernah ditanya oleh sahabatnya tentang tikus yang mati didalam 
minyak sapi maka sabdanya “ َوفَي َرَواَيٍة َفأََرْيقُْوَها –إَْن َكاَن َجاَمًدا َفأَْلقُْوَها َوَما َحْولََها َوإَْن َكاَن َمائًَعا َفالَ َتْقَرُبْوَها   ” 
artinya: jika minyak sapi itu beku maka buangkan bangkai tikus itu dan apa yang disekelilingnya 
dan jika ianya cair maka janganlah kamu hampirinya. Pada satu riwayat : maka hendaklah kamu 
tumpahkannya. Maka nyatalah daripada sabda nabi sawm ini bahawa apabila sebarang benda 
cair terkena najis tidaklah dapat menyucikannya, dari kerana jika dapat menyucikannya pada 



syara’ nescaya tidaklah nabi sawm suruh menumpahkannya kerana pada menumpahkannya itu 
membuang harta yang mana ia ditegah daripadanya.  

358. Fasal. Pada menyatakan hukum kadha hajat dan istinja’. Bermula, sunat bagi orang yang hendak 
kadha hajat besar atau kecil mendulukan kaki kiri tatkala masuk kepada tempat kadha hajat dan 
mendulukan kaki kanan tatkala keluar daripadanya, sekalipun seorang itu kadha hajat dipadang 
atau barang sebagainya daripada tempat yang tidak disediakan untuk kadha hajat. 

359. Demikian lagi sunat bagi orang yang tidak mahu kadha hajat mendulukan kaki kiri tatkala masuk 
pada segala tempat yang hina seperti tandas dan seperti pekan dan tempat orang mengambil 
cukai dan barang sebagainya daripada tiap-tiap tempat maksiat. Kata syeikh Ramli didalam 
Nihayah: setengah daripada tempat maksiat itu tempat kemasan bertempa 79. Dan mendulukan 
kanan tatkala keluar daripadanya. Maka yang demikian itu bersalahan dengan hukum masuk 
kedalam masjid dan tiap-tiap tempat yang mulia, maka sunat mendulukan kaki kanan tattkala 
masuk kepadanya dan mendulukan kaki kiri tatkala keluar daripadanya.  

360. Jikalau seorang keluar dari tempat yang hina kepada tempat hina yang berhampiran dengannya 
maka sunat baginya mendulukan kaki kiri seperti masuknya. Demikian lagi kalau seorang keluar 
dari satu masjid kepada satu masjid yang berhubung dengannya maka sunat baginya 
mendulukan kaki kanan seperti masuknya pada permulaan. Tetapi jika seorang masuk kedalam 
ka’bah maka sunat baginya mendulukan kaki kanan kerana menilik kepada kemuliaan ka’bah, 
demikian lagi sunat baginya mendulukan kaki kanan tatkala keluar daripadanya kerana menilik 
kepada kemuliaan Masjid Haram. Demikianlah yang tersebut didalam Nihayah. 

361. Demikaian lagi sunat orang yang kadha hajat bahawa dia tidak membawa kepada tempat kadha 
hajat akan mushaf dan barang yang tersurat diatasnya nama Allah atau nama nabi atau nama 
malaikat, kerana tersebut didalam hadith yang sahih bahawa adalah nabi sawm apabila masuk 
kepada tempat kadha hajat menanggalkan cincin yang tersurat diatasnya “Muhammad 
Rasulullah”.  

362. Adapun hukum membawa mushaf atau barang sebagainya daripada barang yang tersebut itu 
kepada tempat kadha hajat maka iaitu makruh jua tidak haram, melainkan jika dia takutkan ia 
terkena najis. Inilah yang dinakalkan lagi yang muktamad yang tersebut didalam Raudhah 
danTuhfah dan Nihayah. Bersalahan bahasan syeikh Azrai’e katanya : haram memasukkan 
mushaf kepada tempat kadha hajat dengan tidak dharurat kerana membesarkan dan 
memuliakan mushaf. Maka yang demikian itu menyalahi yang dinakalkan. 

363. Jika seorang membawa kepada tempat kadha hajat akan apa yang tersurat diatasnya nama 
Allah taala dengan lupa maka sunat baginya meghaibkannya tatkala dia ingatkannya seperti 
dimasukkannya kedalam mulutnya atau kedalam tapak tangannya80 atau dipisahkannya81 
daripada badannya.  

364. Jikalau ada pada tangan kirinya cincin yang tersurat diatasnya nama Allah atau barang 
sebagainya wajib diatasnya menanggalkannya pada ketika istinja kerana haram 
menyentuhkannya kepada najis. 

365. Demikian lagi sunat bagi orang yang kadha hajat bahawa dia berkuat diatas kakinya yang kiri 
pada duduknya pada hal dia mendirikan kakinya yang kanan, seperti bahawa diletakkannya 
sekelian anak jari kakinya yang kanan pada tempat kadha hajat dan diangkatkannya yang 

                                                           
79 . iaitu tempat tukang emas bekerja menempa. 
80 . iaitu genggam. 
81 . Pada asal “دييهكنن اكندْ درفد بدنن” – dengan ditenyehkan, dilekapkan pada badannya. Wallahu a’lam. 



tinggal daripadanya82 kerana memuliakan kaki kanan, dan lagi pula supaya memudahkan 
barang yang keluar daripada duburnya atau kubulnya. Jikalau dia kadha hajat serta berdiri maka 
hendaklah direnggangkan kedua kakinya dan berkuat ditas keduanya.   

366. Demikian lagi sunat bagi orang yang kadha hajat bahawa jangan dia mengadap kiblat dan jangan 
dia membelakanginya apabila dia mengkadha hajat pada tempat yang tidak disediakan untuk 
kadha hajat lagi pula diantaranya dan diantara kiblat ada dinding yang kebilangan iaitu yang 
tingginya dua pertiga hasta atau lebih dan jauh dinding itu daripadanya tiga hasta atau kurang 
dengan hasta manusia, sekalipun dinding itu tidak lebar, kerana jika dia mengadap kiblat atau 
membelakanginya dalam keadaan yang demikian itu maka ianya khilaful aula. Kata setengah : 
makruh. 

367. Haram diatasnya mengadap kiblat dan membelakanginya pada tempat yang tidak disediakan 
untuk kadaha hajat jika tidak ada dinding diantaranya dan diantara kiblat, atau ada dinding tetapi 
tidak kebilangan kerana kurang tingginya daripada dua pertiga hasta atau jauh daripadanya 
lebihdari tiga hasta, kerana tersebut didalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim bahawa adalah 
nabi sawm menegah daripada mengadap kiblat dan membelakanginya tatkala kadha hajat 
besar dan kecil.  

368. Adapun kadha hajat pada tempat yang disediakan untuk kadha hajat maka tidaklah haram 
mengadap kiblat dan membelakanginya, dan tidak makruh dan tidak khilaful aula.  Tidak makruh 
mengadap dan membelakanginya ketika istinja dan jimak dan kentut dan buang darah. 
Walaubagaimanapun makruh mengadap Baitulmuqaddas dan membelakanginya ketika kadha 
hajat.  

369. Demikian lagi makruh mengadap buan dan bintang tatkala kadha hajat pada malam dan tidak 
makruh membelakanginya.  

370. Sunat bagi orang yang kadha hajat dipadang atau barang sebagainya bahawa dia menjauhi 
orang ramai kepada tempat yang sunyi sekira-kira tidak kedengaran oleh mereka itu bunyi 
barang yang keluar daripadanya dan tidak keciuman oleh mereka bau yang keluar daripadanya.  

371. Demikian lagi sunat baginya menutup dirinya daripada penglihatan mata manusia. Hasillah 
tutupan disini dengan suatu yang lebar, tingginya dua pertiga hasta atau lebih jika dia kadha 
hajat duduk. Jika dia berdiri hendaklah ada tingginya hingga berbetulan pusatnya dan jauh 
diantaranya dan diantara tutupan itu tiga hasta atau kurang, sekalipun dengan mengeluarkan 
kaki bajunya. Tetapi tempat sunat menutup dirinya itu jika tidak ada hadhir orang yang melihat 
auratnya daripada mereka yang tidak halal meniliknya. Adapun jika ada hadhir mereka itu maka 
menutup dirinya daripada penglihatan mereka itu wajib bukan sunat kerana haram membukakan 
aurat dihadapan mereka itu.  

372. Demikian lagi sunat bagi orang yang kadha hajat bahawa jangan dia berkata-kata tatkala kadha 
hajat iaitu ketika keluar suatu daripada kubulnya atau duburnya, sekalipun berkata-kata dengan 
selain zikir atau menjawab salam orang, kerana ditegah daripada berkata-kata ketika kadha 
hajat besar kerana berkata-kata ketika itu makruh, melainkan kerana dharurat seperti 
mengkhabarkan dan memberi amaran kepada83 orang yang buta. Maka jika dia bersin ketika itu 
maka hendaklah dia mengucap alhamdulillah dengan hartinya jua, jangan dia menggerakkan 
lidahnya seperti halnya didalam jimak.  

373. Adapun berkata-kata tidak pada ketika keluar suatu daripada kubulnya atau duburnya maka tidak 
makruh melainkan dengan zikir atau Quran, maka ianya makruh. Kata setengah ulamak : haram 

                                                           
82 . iaitu direnggankan dari tempat kadha hajat itu baki kakinya iaitu tapak kakinya. 
83 . Pada asal “mengingatkan”. 



berkata-kata dengan Quran. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah dan Mughni dan 
Nihayah.  

374. Demikian lagi sunat baginya bahawa jangan dia kadha hajat  pada air tenang miliknya atau yang 
mubah yang tidak disabilkan dan tidak diwakafkan, samaada ia banyak atau sedikit, kerana 
hadith yang sahih bahawa nabi sawm menegah daripada kadha hajat pada air yang tenang. 
Mka jika dia kadha hajat pada air tenang maka iaitu makruh jua. Itupun jika tidak ada air itu luas 
sekira-kira tidak benci nafsu manusia meminumnya. Adapun jika ianya luas seperti demikian itu 
maka tidak makruh kadha hajat padanya dan tidak khilaful aula. Adapun jika air yang tenang itu 
disabilkan  atau diwakafkan atau milik orang lain maka haramlah kadha hajat padanya.  

375. Demikian lagi haram kadha hajat pada air yang tenang yang sedikit yang dia berdiri didalamnya 
kerana haram diatasnya menajiskan badannya. Demikianlah  yang tersebut didalam Tuhfah. 
Kata syeikh Ibnu Qasim : begitu juga haram kadha hajat pada air tenang yang banyak yang dia 
berdiri didalamnya jika ghalib pada zannya bahawa air itu berubah dengan najis yang keluar 
daripadanya, kerana ‘illat yang tersebut itu.  

376. Adapun air yang mengalir jika ianya sedikit maka makruh kadha hajat padanya kerana kuatnya. 
Makruh kadha hajat pada air pada malam hari diatas itlak, iaitu samaada air itu tenang atau 
mengalir dan samaada ia banyak atau sedikit, sama seperti makruh mandi padanya pada 
malam hari, kerana apa yang telah diriwayatkan bahawa air pada malam adalah tempat bagi jin.  

377. Demikian lagi sunat baginya bahawa jangan dia kadha hajat pada lubang tanah yang tidak dibuat 
untuk tempat kadha hajat padanya. Maka ianya makruh kerana sah tegahan daripadanya 
kerana bahawa ia tempat kediaman jin, dan lagi pula terkadang ada didalamnya haiwan yang 
dhaif maka kesakitanlah ia dengannya atau ada didalamnya haiwan yang kuat maka ia 
menyakitinya. Jika ghalib diatas zannya bahawa ada didalam lubang itu haiwan yang dihormati 
yang kesakitan ia dengannya atau binasa haramlah kadha hajat padanya.  

378. Demikian lagi sunat baginya bahawa dia tidak kadha hajat kecil mengadap mata angin pada 
ketika ia bertiup, hanya hendaklah dia membelakanginya pada kadha hajat kecil dan 
mengadapnya pada kadha hajat besar jika ada najis yang keluar itu cair, supaya tidak 
mengenainya percikkan najis. Maka jika disalahinya akan yang demikian itu maka iaitu makruh 
jua. Tetapi tidak makruh membelakangi mata angin pada kadha hajat besar jika ada najis yang 
keluar itu tidak cair. Inilah yang tersebut didalam Nihayah.  

379. Tersebut didalam Tuhah dan Mughni : makruh kadha hajat mengadap arah mata angin pada 
masa yang ghalib ia bertiup, sekalipun tidak pada ketika ia bertiup, kerana terkadang ia bertiup 
pada ketika kadha hajat kecil maka mengenainya suatu daripada percikan najis itu.  

380. Demikian lagi sunat baginya bahawa jangan dia kadha hajat pada tempat perhimpunan manusia 
berbual dan pada tempat perhimpunan mereka bernaung pada musim panas dan pada tempat 
perhimpunan mereka berjemur pada musim dingin kerana bahawa makruh kadha hajat pada 
tempat yang tersebut itu melainkan jika ianya tempat mereka itu berbuat maksiat. Maka tidaklah 
makruh kadha hajat padanya. 

381. Demikian lagi sunat baginya bahawa jangan dia kadha hajat pada jalan manusia kerana bahawa 
kadha hajat pada jalan itu makruh. Kata setengah ulamak : haram kadha hajat besar pada jalan 
kerana sah tegahan nabi sawm daripada kadha hajat besar pada jalan sebab ia mendatangkan 
sumpah orang keatasnya pada ghalibnya.  

382. Demikian lagi sunat baginya bahawa jangan dia kadha hajat dibawah pohon kayu yang berbuah 
yang dimakan buahnya atau dicium atau barang sebagainya supaya tidak kena najis buahnya 
maka jadi bencilah nafsu daripada memakannya atau memakainya, samaada kadha hajat pada 
ketika ia berbuah atau tidak, dan samaada kadha hajat  besar atau kecil, maka ianya makruh 
jua. Tetapi karahah pada kadha hajat kecil lebih ringan dari karahah pada kadha hajat besar. 



Kata setengah ulamak : karahah kadha hajat besar lebih ringan daripada karahah pada kadha 
hajat kecil.  Dihimpunkan oleh syeikh Ibnu Hajar dua kaul ini didalam Tuhfah dengan katanya : 
karahah pada berak lebih ringan pada pihak ianya dapat dilihat lalu ia dijauhi atau disucikan 
daripadanya, dan karahah pada kencing lebih ringan pada pihak berhadap manusia pada 
ghalibnya diatas memakan apa yang disucikan daripadanya, bersalahan dengan berak. 

383. Demikian lagi sunat bagi orang yang kadha hajat bahawa jangan dia berkumuh pada tempat 
keras supaya tidak kena percikkan najis, dan jangan beristinja dengan air pada  tempat kadha 
hajat yang tidak disediakan untuk kadha hajat atau pada tempat yang disediakan untuknya 
tetapi naik dari dalam tempat itu angin yang berhembus, hanya hendaklah dia berpindah 
daripada tempat kadha hajat itu supaya tidak mengenainya percikkan najis, kerana jika dia 
beristinja dengan air dengan tidak berpindah daripada tempat itu maka makruh jua kerana takut 
daripada kena percikkan najis. Diambil daripada ‘illat yang tersebut itu bahawa tidak makruh 
istinja dengan air pada tempat kadha hajat yang tidak disediakan untuk kadha hajat jika 
terpelihara daripada terkena percikkan najis, sepertimana tidak makruh istinja dengan batu pada 
tempat itu.  

384. Sunat bagi yang istinja dengan batu bahawa jangan dia berpindah dari tempat kadha hajatnya. 
Terkadang wajib atasnya demikian itu jika dia takut dengan sebab berpindah melampaui najis 
daripada sahfah duburnya kepada tempat yang lain sedang tidak ada padanya air yang 
mencukupi untuk menghilangkan najis itu dan hadath pada hal waktu pun sudah masuk, kerana 
tidak memada batu untuk istinjak daripada najis itu.  

385. Demikian lagi sunat bagi orang yang kadha hajat bahawa dia istibra’ daripada kumuh dan begitu 
juga daripada tahi kemudian daripada putusnya jika dia takutkan kembali keluar suatu 
daripadanya. Istibra’ adalah menghabis-habiskan keluar najis dengan berdehem atau dengan 
berjalan berulang-ulang atau dengan mengurut-ngurut zakarnya dengan perlahan-lahan supaya 
tidak melemahkannya, dan dengan perempuan menghantarkan kaki kirinya kepada ari-arinya, 
dan dengan menyapu lelaki dan perempuan akan tempat perhimpunan sekelian urat dengan 
tangannya atau barang sebagainya daripada apa yang telah diadatkan pada mengeluarkan 
yang tinggal daripada najis supaya tidak keluar suatu daripadanya kemudiannya.  

386. Janganlah dia mubalaghah pada mengerjakan perintah yang tersebut itu kerana mubalaghah 
pada yang demikian itu mendatangkan waswas dan mudharat. Makruh bagi yang tidak salisil 
baul menyumpal84 zakarnya.  Makruh berdiri sebelum istinja bagi yang hendak istibara’ sambil 
duduk.  

387. Sunat tatkala dia sampai kepada tempat  kadha  hajat  atau  kepada pintunya  membaca “ بَْسَم هللاَ  

ْي أَُعْوُذ بََك َمَن اْلَخَبَث َواْلَخَبائَثَ   sekalipun dia masuk kerana tujuan yang lain daripada kadha ”اللهُهمه إَنِّ
hajat. Kalau dia lupa membacanya hingga dia masuk kedalamnya maka hendaklah dibaca yang 
demikian itu dengan hatinya jua.  

388. Sunat tatkala berpaling daripada tempat kadha hajat membaca “ َ الهَذى أَْذَهَب َعنِّْي األََذى . ُغْفَراَنكَ   اْلَحْمُد ّلَِله

 .”َوَعاَفانَيْ 
389. Demikian lagi sunat baginya memakai dua selipar dan menutup kepala.  
390. Dan lagi sunat baginya bahawa jangan dia memandang kelangit, dan jangan dia memandang 

farajnya, dan jangan dia memandang kepada cemar yang keluar daripadanya dan jangan dia 
bermain-main dengan tangannya dan jangan dia berpaling kekanan dan kekiri, dan jangan dia 
bersuka-suka kerana sekelian yang demikian itu tidak layak dengan halnya, dan jangan dia 
melamakan duduknya kerana bahawa yang demikian itu mendatangkan penyakit buasir dan 
jangan dia mengangkatkan kainnya dengan sekali angkat dengan sehabis-habisnya hanya 

                                                           
84 . Sumpal – sumpel iaitu menyumbat. 



hendaklah diangkatkannya sedikit-sedikit jua hingga hampirlah duduknya kepada tempat kadha 
hajat itu maka habislah diangkatnya pada ketika itu kerana memelihara diatas menutup aurat 
barang sedapatnya tetapi jika dia takutkan kainnya terkena najis maka hendaklah dibukanya 
sekadar hajatnya. Harus dia membukanya dengan sekali buka pada tempat sunyi.  

391. Demikian lagi sunat baginya tatkala dia hendak berdiri bahawa dia turunkan kainnya dengan 
sedikit sebelum daripada dia berdiri. 

392. Syahadan. Haram kadha hajat didalam masjid sekalipun didalam bejana kerana masjid itu tidak 
patut sebagai tempat kadha hajat. Bersalahan berbuang darah didalam masjid pada bejana 
kerana najis darah itu lebih ringan daripada tahi dan kumuh. Maka dari kerana inilah dimaafkan 
daripada yang sedikit daripada darah dan yang banyaknya dengan syarat-syaratnya.  

393. Haram kadha haja diatas kubur yang dihormati dan diatas makanan sekalipun makanan jin 
seperti tulang, dan diatas barang yang tersurat diatsnya Quran atau nama yang diperbesarkan 
seperti nama Allah atau nama nabi atau nama malaikat.  

394. Haram kadha hajat pada tempat nusuk yang picik seperti jamrah dan tempat sai’e dan Safa dan 
Marwah. Bersalahan tempat nusuk yang luas seperti Arafah dan Muzdalifah dan Mina. Maka 
tidak haram kadha hajat padanya.  

395. Haram kadha hajat pada tempat yang hampir dengan kubur nabi dan pada antara segala kubur 
yang digali kerana bercampur tanahnya dengan suku-suku mayat.  

396. Makruh kadha hajat pada tempat yang hampir dengan kubur yang dihormati, dan sangat makruh 
kadha hajat pada tempat yang hampir dengan kubur wali atau ‘alim atau syahid. Makruh kadha 
hajat berdiri melainkan kerana uzur. 

397. Fasal pada menyatakan istinja’. Ketahui oleh mu arti istinja’ pada istilah syara’ adalah 
menghilangkan ain najis dan kesannya daripada kubul atau dubur dengan air atau 
menghilangkan ‘ainnya daripada keduanya dengan batu dan barang yang pada makna batu. 

398. Bermula, istinja’ daripada tiap-tiap najis yang basah yang keluar daripada dubur atau kubul 
adalah wajib kerana beberapa hadhith yang menyuruh dengannya serta janji siksa atas yang 
meninggalkannya. Tetapi tidak wajib ia diatas segera, adalah ianya wajib tatkala berkehendak 
kepada umpama sembahyang atau tatkala picik waktu atau takut daripada tersebar najis 
daripada tempatnya.  

399. Harus pada hak orang yang salim85 mentakhirkan istinja’ daripada wudhuk, tidak daripada 
tayammum. Maka tidak harus baginya mentakhirkan istinja’ daripadanya. Adapun orang yang 
tidak salim iaitu yang sentiasa hadath maka tidak harus baginya mentakhirkan istinja’ daripada 
wudhuk.  

400. Keluar dengan kata najis yang basah oleh najis yang kering seperti tahi berketul86 yang tidak 
ada sertanya basahan dan barang yang suci yang kering seperti batu dan kayu dan ulat yang 
keluar pada hal tidak basahan ada besertanya, maka tidak wajib istinja’ daripadanya, tetapi 
sunat istinja’ daripada yang demikian itu supaya keluar daripada khilaf orang yang 
mewajibkannya. Demikian agi tidak wajib istinja’ daripada mani kerana bahawa mani itu suci 
sedang istinja adalah ibarat daripada menghilangkan najis atau meringankannya. 

401. Syahadan. Tidak memadai istinja itu melainkan dengan air atau batu atau barang yang 
seumpamanya daripada tiap-tiap benda yang jamid lagi suci lagi kesat yang dapat menanggali 
najis lagi tidak dihormati pada syara’ seperti kulit yang sudah disamak dan rumput dan tembikar 
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kerana sungguhnya nabi sawm adalah dia istinja’ dengan batu dan menyuruh sahabatnya 
beristinja’ dengannya.  

402.  
403. Maka dikiaskan dengan batu itu barang yang lainnya daripada barang yang pada makna batu 

maka tidak memadai istinja’ dengan satu benda yang dihormati. Maka benda yang dihiormati itu 
berberapa bagai setengah daripadanya apa yang tersurat  diatasnya suatu daripada ilmu seperti 
kitab hadith atau fekah atau tafsir atau kitab ilmu alat bagi yang tersebut itu. Adapun kitab yang 
tidak dihormati seperti kitab falsafah dan Taurat dan Injil yang telah diketahui keadaannya sudah 
berubah daripada asalnya lagi tidak ada didalamnya isim mu’azzam maka haruslah istinja’ 
dengannya. Deperti demikian itulah segala kitab hikayat yang dusta-dusta, maka harus istinja’ 
dengannya jika tidak ada didalamnya isim mu’azzam.  

404. Sebahagian daripada bagai-bagai yang dihormati adalah makanan87, samaada ianya makanan 
manusia atau makanan jin seperti tulang sekalipun sudah terbakar kerana bahawasanya nabi 
sawm menegah daripada istinja’ dengan tulang, maka sabdanya yang mulia bahawa tulang itu 
makanan saudara-saudara kamu, maksudnya sekelian jin yang Islam. Maka makanan manusia 
lebih utama ditegah istinja dengannya  samaada makanan itu tertentu manusia memakannya 
atau lebih banyak manusia memakannya daripada binatang atau sama pada memakannya 
manusia dan binatang. Adapun jika makanan itu lebih banyak binatang memakannya daripada 
manusia atau tertentu binatang pada memakannya maka tidaklah haram istinja’ dengannya. 
Yang mafhum daripada ibarat Tuhfah apabila bersamaan pada memakan makanan itu manusia 
dan binatang memadalah istija’ dengannya lagi tidak haram. 

405. Tidak memada istinja’ dengan kulit yang belum disamak kerana bahawa jika ianya daripada 
bangkai maka iaitu najis dan jika daripada kulit binatang yang halal lagi disembelih maka iaitu 
makanan.  

406. Setengah daripada yang dihormati adalah haiwan seperti tikus dan suku-sukunya yang 
berhubung dengannya dan suku-suku manusia yang bercerai daripadanya sekalipun kafir harbi 
atau murtad. Adapun suku-suku yang bercerai daripada haiwan selain manusia maka tidaklah 
haram istinja’ dengannya sekira-kira dihukumkan sucinya seperti bulu haiwan yang dimakan. 
Inilah yang tersebut didalam Nihayah. Adapun yang mafhum daripada ibarat Tuhfah bahawa 
suku-suku kafi harbi dan murtad itu tidak dihormati, maka tidaklah haram istinja’ dengannya. 

407. Haram istinja’ dengan kulit yang dimakan daripada kulit buah-buahan seperti kulit semangka. 
Adapun kulit yang tidak dimakan seperti sabut dan tempurung kelapa dan kulit delima maka 
tidaklah haram istinja dengannya, tetapi makruh istinja dengannya jika ada didalam kulit itu 
isinya.  

408. Haram istinja’ dengan kulit kitab ilmu yang berhubung ia dengannya. Demikian lagi haram istinja 
dengan kulit mushaf sekalipun ia bercerai. 

409. Sunat menghimpunkan diantara batu dan air sebagi istinja’ pada kubul dan dubur seperti 
didulukannya istinja’ dengan batu kemudian maka istinja dengan air supaya terpelihara 
tangannya daripada menyentuh najis dan supaya ia menghilangkan ain najis dan kesannya. 
Terhasil sunat menghimpunkan itu sekalipun dengan batu yang kena najis dan dengan yang 
kurang daripada tiga kali sapu.  

410. Jika disimpankan istinja’ dengan salah satu daripada keduanya maka istinja dengan arr itu 
terafdhal kerana ia menghilangkan ‘ain najis dan kesannya. Bersalahan dengan batu maka ia 
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tidak menghilangkan melainkan ‘ainnya jua. Terkadang tertentu  istinja’ dengan air pada 
beberapa rupa masaalah yang lagi aka datang kenyataanya. 

411. Ketahui oleh mu bahawa yang wajib atas perempuan pada istinja’ adalah membasuh apa yang 
zahir daripada farajnya tatkala dia duduk diatas dua kakinya88. Adapun batin farajnya maka 
tidak zahir ia tatkala duduknya dan sukar menyampaikan air kepadanya, maka tidak wajib dia 
membasuhnya pada janabah dan pada najis. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar 
didalam Tuhfah. Bersalahan syeihk Asnawi. 

412. Bermula, pada memada menyampaikan istinja dengan seumpama batu itu ada sepuluh syarat. 
Pertama : bahawa adalah najis  itu keluar daripada kubul dan dubur, maka tidak memadai 
istinja’ dengan batu pada najis yang keluar daripada lubang yang terbuka dibawah ma’iddah 
atau diatasnya atau pada sulbi, hanya wajib istinja’ dengan air jua.  

413. Syarat yang kedua : bahawa adalah yang keluar itu daripada kubul yang wadhih, maka tidak 
memada istinja’ dengan batu pada najis yang keluar daripada salah satu daripada dua kubul 
khunsa kerana diihtimalkan lebihnya, tetapi jika tidak ada pada alat khunsa musykil itu dua alat 
lelaki dan perempuan hanya ada baginya lubang yang tidak menyerupai keduanya maka 
memadailah padanya istinja’ dengan batu kerana tidak diihtimalkan lebihnya. 

414. Syarat ketiga : bahawa adalah najis yang keluar itu belum kering. Maka jika sudah kering 
sekeliannya atau sebahagiannya tidaklah memada istinja’ dengan batu, hanya tertentulah istinja’ 
dengan air jua. 

415. Syarat keempat : bahawa tidak berpindah najis yang keluar itu daripada tempatnya yang ia 
menetap padanya tatkala keluarnya. Maka tidak memadai istinja’ dengan batu pada yang 
berpindah. Maka dari kerana inilah tidak memadai istinja’ dengan batu pada kumuh orang yang 
berkulup apabila diketahui sampai kumuhnya kepada antara kulitnya yang menutup 
hasyafahnya.  

416. Demikian lagi tidak memada istinja’ dengan batu pada kumuh perempuan yang janda atau dara 
jika diketahui sampai kumuhnya kepada tempat masuk zakar dengan yakin. Maka diketahui 
daripada yang tersebut itu bahawa darah haid dan nifas perempuan jika tidak terserak daripada 
tempatnya harus baginya istinja’ dengan batu kemudian daripada putusnya sekalipun dia janda, 
apabila dia hendak tayammum  kerana ketiadaan air, dan tidak dia mengulangi 
sembahyangnya. 

417. Syarat kelima : tidak mendatang pada tempat yang kena najis itu suatu yang lain, daripada najis 
atau benda suci kering atau basah jamid atau cair, sekalipun ianya air. Maka jika mendatang 
pada tempat itu sesuatu daripada yang demikian itu tidaklah memada istinja’ dengan batu, tetapi 
tidak mengapa jika mendatang peluh, melainkan jika ia mengalir hingga lampau safhah dubur 
atau hasyafah zakar.  

418. Syarat keenam: bahawa najis yang keluar itu tidak melampaui safhah dubur atau hasyafah zakar. 
Maka jika ia melampauinya tidaklah memada istinja’ dengan batu. 

419. Syarat ketujuh : bahawa batu istinja’ itu suci. Maka tidak memada batu yang kena najis. 
420. Syarat kelapan : bahawa batu itu kering, maka tidak memada batu yang basah. 
421. Syarat kesembilan: bahawa istija’ itu dengan tiga kali sapu dengan tiga batu atau dengan tiga 

persegi daripada seketul batu kerana yang dimaksudkan pada istinja’ itu berbilang sapu serta 
hilang ain najis, bukan berbilang batu. Maka tidak memada ia dengan kurang daripada tiga kali 
sapu, sekalipun hilang ‘ain najis dengannya. Tetapi jika tidak hilang ain najis dengan tiga kali 
sapu maka wajiblah dia menambah sapuan hingga hilang ‘ain najis itu sekalipun tidak hilang 
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kesannya, kerana tidak ada yang  menghilangkannya melainkan air atau pecahan tembikar 
yang umat seperti tepung. 

422. Syarat kesepuluh: tiap-tiap satu sapuan daripada tiga kali sapuan itu melengkapi  sekelian 
tempat yang disapu. Maka tidak memada tauzi’ iaitu mensuku-sukukan tiap-tiap sapuan pada 
suku-suku tempat yang disapu, seperti bahawa disapunya dengan sekali sapu pada setengah 
tempat yang disapu, dan disapunya pula dengan sapuan yang kedua pada setengah tempat 
yang tinggal, dan disapunya pula dengan sapuan yang ketiga pada tempat yang tinggal, maka 
iaitu tidak memadai.  

423. Maka diketahui daripada mensyaratka tiga kali sapu pada istinja’ dengan batu itu bahawa tidak 
disunatkan padanya menigai sapuannya bersalahan dengan istinja’ dengan air dan membasuh 
sekelian najis. Maka sunat padanya menigai basuh kemudian daripada hilang ain najis dengan 
sekali atau dua kali basuh. 

424. Sunat menyapu itu dengan kasal sekalipun terhasil hilang ain najis dengan genap  kerana 
tersebut didalam hadith yang sahih bahawa nabi sawm adalah dia menyuruh sapu dengan 
kasal. Maka jika hilang ain najis dengan empat kali sapu maka sunat menambah sapuan yang 
kelima dan jika hilang ‘ainnya dengan enam kali sapu maka sunat menambah sapuan yang 
ketujuh. Demikianlah dikiaskan pada bilangan yang kemudiannya.  

425. Bermula, sunat pada kaifiat sapu itu bahawa dia memulakan sapuan yang pertama pada pihak 
hadapan safhah yang kanan maka lalu diedarkannya hingga sampai tempat permulaan 
sapunya, kemudian maka dia mulakan sapuan yang kedua pada pihak hadapan safhah yang kiri 
lalu diedarkankannya sampai kepada tempat permulaan sapunya, kemudian maka dikenakanya 
pada sapuan yang ketiga akan kedua safhah serta masyrabahnya.  

426. Sunat tatkala memulakan sapuan bahawa dia mengenakan batu itu pada tempat yang suci 
kemudian maka disapukannya pada tempat yang kena najis serta diedarkannya sedikit-sedikit.  

427. Sunat istinja’ dengan tangan kiri dan makruh dengan tangan kanan. Kata setengah ulamak : 
haram ia kerana sah tegahan daripada istinja dengannya samaada istinja dengan batu atau 
dengan air.  

428. Masaalah: kalau dijadikan Allah pada tangan kiri seorang serupa nama Allah atau barang 
sebagainya daripada isim mu’azzam, adakah dia istinja dengan tangan kanan atau dengan 
tangan kiri? Kata syeikh Ramli didalam fatawa : jika tidak terpeliharaa isim mu’azzam itu 
daripada kena najis tatkala istinja’ hendaklah dia memilih diantara istinja’ dengan tangan kanan 
atau dengan tangan kiri. 

429. Sunat pada istinja’ dengan air menekankan jari tengah pada dubur dan jangan dimasukkan pada 
batin dubur dari kerana yang demikian itu mendatangkan waswas. Tetapi sunat pada 
perempuan yang dara memasukkan jarinya pada lubang yang pada farajnya untuk dia 
menyucikannya.  

430. Sunat bagi orang yang istinja dengan air mendulukan istinja pada kubulnya kemudian maka pada 
duburnya, dari kerana jika didulukan istinja’ pada duburnya terkadang terpercik kepadanya najis 
tatkala membasuh kubulnya. Sunat bagi yang istinja dengan batu mendulukan istinja’ pada 
duburnya kerana bahawa duburnya lebih cepat keringnya daripada kubulnya, dan apabila ia 
kering sebab ditakhirkan tidaklah memadainya batu, hanya wajiblah diistinjakan ia dengan air.  

431. Bermula, kaifiat istinja’ dengan batu pada zakar adalah bahawa dia menyapukan zakarnya 
dengan tangan kirinya diatas tiga tempat daripada seketul batu. Maka jika dia ulang 
menyapukannya diatas satu tempat daripadanya wajiblah pada ketika itu istinja’ dengan air 
kerana ketika itu tidak memada batu padanya.  



432. Sunat mendulukan istija’ diatas wudhuk pada hak orang yang salim iaitu yang sejahtera daripada 
umpama salisilbaul dan istihadhah. Adapun orang yang tidak salim maka wajib atasnya 
mendulukan istinja daripada wudhuk. 

433. Sunat juga kemudian daripada istinja mengosokkan tangannya kebumi atau barang sebagainya 
kemudian maka dia membasuhnya. Sunat memercikkan air pada farajnya dan didalam kainnya 
atau seluarnya untuk menolak waswas. 

434. Sunat selepas istinja membaca “ ْن َفْرَجْي َمَن اْلَفَواَحشَ   َفاَق َوَحصِّ اللهُهمه َطهِّْر َقْلبَْي َمَن النِّ ”. 
435. Syahadan. Memadailah pada istinja dengan air oleh ghalib zan hilang najis, dan tidak disunatkan 

mencium tangannya selepasnya. Maka jika dia mencium tangannya maka dia dapati padanya 
ada bau najis nescaya dihukumkan dengan najis tangannya jua, tidak tempat yang distinja’kan, 
maka tidaklah wajib dia mengulangi istija’nya. Melainkan jika dia mencium jari tangannya yang 
telah digosokkan kepada tempat itu, maka ia menunjukkan bernajis tempat itu pula. Maka 
wajiblah atasnya mengulangi istinjanya. Tetapi tempat yang demikian itu pada bau yang tidak 
sukar dihilangkan. Inilah hasil yang tersebut didalam Tuhfah.   

436. Jikalau mengalir peluh orang yang istinja’ dengan batu pada duburnya atau kubulnya maka ditilik 
jika lampau peluh itu daripada safhah duburnya atau hasyafah zakarnya nescaya wajiblah dia 
membasuhnya dengan air akan peluh yang melampau itu jua. Jika ia tidak lampau daripadanya 
maka tidaklah wajib dia membasuhnya. * 

437. Fasal pada menyatakan bersugi. Bermula, bersugi itu sunat pada tiap-tiap hal. Sunat muakkad 
bersugi tatkala berwudhuk dan tayammum dan tatkala hendak sembahyang pada tiap-tiap takbir 
ihram sekalipun sembahyang sunat, dan tatkala hendak sujud tilawah dan sujud syukur, 
sekalipun dia sembahyang pada ketika ketiadaan air dan tanah dan tidak berubah bau mulutnya 
atau adalah dia telah bersugi tatkala berwudhuk dan hampirlah masa antaranya dan antara 
sembahyang, sunat jua bersugi tatkala hendak takbir ihram kerana nabi sawm bersabda “ 
 artinya : dua rakaat  sembahyang dengan bersugi ”َرْكَعَتاَن َبَسَواٍك َخْيٌر َمْن َسْبَعْيَن َرْكَعٌة َبَغْيَر َسَواكٍ 
lebih baik pahalanya daripada tujuh puluh sembahyang tanpa siwak.  

438. Dan lagi sabda nabi sawm “ تَْي أَلَ   َواَك َوَعْنَد ُكلِّ َصالٍَة َوفَي َرَواَيٍة َعْنَد ُكلِّ ُوُضْوءٍ لَْو الَ أَْن أَُشقه َعلَى أُمه َمْرُتُهْم بَالسِّ ” 
artinya: kalaulah aku tidak menyusahka umat ku nescaya aku farhukan atas tiap-tiap mereka 
dengan bersugi pada disisi tiap-tiap sembahyang, dan pada satu riwayat “disisi tiap-tiap 
wudhuk” riwayat bukhari dan Muslim. Tetapi jika dia takutkan kena najis mulutnya dengan 
berdarah gusi apabila dia bersugi maka tidaklah sunat baginya bersugi untuk sembahyang. 

439. Jika dia lupa bersugi disisi takbir ihram kemudian ingatkannya didalam sembahyang sunatlah 
baginya bersugi didalam sembahyang dengan perbuatan yang sedikit. Demikianlah yang telah 
disebutkan oleh syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli. 

440. Demikian lagi sunat muakkad bersugi tatkala hendak membaca Quran dan hadith dan zikir dan 
tiap-tiap ilmu syara’ seperti fekah dan usul, sekalipun dengan bahasa yang lain daripada bahasa 
arab. Adalah bersugi untuk membaca umpama Quran itu sebelum membaca a’uzibillah.  

441. Dan lagi sunat bersugi tatkala kuning warna gigi, iaitu tatkala berubah warnanya sekalipun tidak 
berubah bau mulutnya, dan tatkala masuk kedalam ka’bah dan kedalam masjid dan tatkala 
masuk kedalam rumah dan jika ianya bagi orang lain sekalipun dan tatkala jaga daripada tidur 
dan tatkala hendak tidur.  

442. Demikian lagi sunat muakkad bersugi tatkala berubah bau mulut dan pada tiap-tiap tawaf dan 
membaca khutbah dan kemudian daripada makan yang keji baunya dan kemudian daripada 
sembahyang witir dan pada waktu sahur dan tatkala hampir nak mati supaya memudahkan 
keluar roh.  

443. Sunat menyungkil gigi sebelum bersugi dan selepas makan kerana menghilangkan bekas 
makanan.  



444. Syahadan. Adalah bagi bersugi itu beberapa faedah dan fadhilat yang lebih daripada tujuh puluh. 
Sebahagian daripada faedahnya bahawa ia menyucikan mulut dan meredhakan Tuhan dan 
memutihkan gigi dan meneguhkan gusi dan meluruskan tulang belakang dan melambatkan tua 
dan menggandakan pahala dan menambahkan cerdik dan membaikkan perangai dan 
memudahkan keluar roh tatkala sakratulmaut dan mengingatkan syahadah ketika hampir mati. 

445. Hasil fadhilat bersugi itu dengan tiap-tiap yang kesat sekalipun dengan usynan atau kain kerana 
maksud bersugi itu mensucikan dan menghilangkan perubahan mulut dan gigi maka itu terhasil 
dengan tiap-tiap yang kesat. Tetapi makruh bersugi dengan mibrad89 dan kayu ribhan yang 
menyakiti.  

446. Haram bersugi dengan yang mempunyai bisa, dan serta demikian itu hasillah dengannya asal 
sunat kerana bahawa haramnya atau makruhnya kerana pekerjaan yang mendatang jua, maka 
ianya tidak menafikan asal sunat. Melainkan jarinya yang berhubung dengannya, maka tidaklah 
terhasil dengannya asal sunat bersugi, sekalipun  ia kesat kerana ia tidak dinamakan sugi 
kerana ia satu juzuk daripada dirinya. 

447. Adapun jari orang lain atau jarinya yang sudah tercerai daripadanya maka iaitu memadai jika 
ianya kesat, sekalipun wajib menanamnya dengan segera. Demikianlah yang tersebut didalam 
Tuhfah dan Fathul Jawwad dan syarah Mukhtasar Bafadhal dan Mughni. Bersalahan syeikh 
Ramli didalam Nihayah sekira-kira dia i’timadkan bahawa jari yang bercerai daripadanya atau 
daripada orang lain tidak memada sebagai sugi sekalipun ia kesat lagi suci. 

448. Bermula, kayu terutama sebagai sugi daripada barang yang selainnya, dan kayu yang 
mempunyai bau harum terutama daripada yang tidak berbau. Yang terutama daripada jenis 
kayu yang mempunyai bau harum itu adalah kayu arak kerana mengikut nabi sawm, dan lagi 
kerana kayu arak itu mempunyai dua perkara : pertamanya bau harum, keduanya : ada 
padanya seperti serabut90 yang menjadi seperti sikat, maka ianya sangat menghilangkan 
barang yang diantara gigi-gigi daripada daki dan cemar 

449. Mengiringi kayu arak itu pelepah khurma kerana bahawa ia adalah akhir sugi yang nabi sawm 
bersugi dengannya, dan yang mengiringinya pada fadhilat kayu zaitun kerana sabda nabi sawm 
“ ْيُتْوَن َمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة ُتَطْيُب اْلَفَم َوُتْذَهُب بَاْلَحْفَر َوُهَو َسَواَكْي َوَسَواُك   َواُك الزه األَْنبََياَء َقْبلَيْ نَْعَم السِّ ” artinya: sebaik-
baik sugi itu kayu zaitun yang ianya daripada kayu yang diberkati. Ia membaikkan bau mulut 
dan menghilangkan penyakit gigi . Ia adalah sugi aku dan sugi para nabi-nabi sebelum ku. 

450. Kayu kering yang direndam pada air terutama daripada kayu basah, dan kayu yang basah 
terutama daripada kayu kering yang tidak direndam pada air.  

451. Sunat bersugi itu denga tangan kanan, sekalipun ianya mulia menghilangkan bau yang keji, 
kerana bahawa tangannya itu tidak bertemu dengannya dan lagi pula mulut adalah ia mulia 
maka menasabah dengannya tangan yang kanan. 

452. Sunat bersugi itu pada lintang gigi diluar dan didalamnya kerana warid hadith pada yang 
demikian itu.  

453. Sunat mula bersugi pada pihak geraham kanan diatas dan dibawah dan diluar dan didalam. 
Maka dilalukannya hingga pertengahan. Sayugia bahawa dia niatkan sunat pada bersugi itu 
sama seperti dia niatkan pada jimak menghasilkan anak dan cucu supaya beroleh pahala sunat 
.   

454. Hendaklah kaifiat memegang sugi itu bahawa dia jadikan kelingkingnya dan ibu tangannya 
dibawah sugi dan menjadikan jarinya yang tiga diatasnya.  

                                                           
89 . Mibrad – kikir besi atau kayu. Ribhan – wallahu a’lam 
90 . pada asal “دوك”. Wallahu a’lam. Maknanyatekstur kayu yang boleh pecah halus menjadi seperti sikat atau berus. 



455. Hendaklah ditelannya air liur pada permulaan bersugi kerana bahawa yang demikian itu jadi ubat 
bagi penyakit juzam dan barash dan bagi tiap-tiap  penyakit selain mati. Menelan air liur 
kemudian daripada permulaan bersugi mendatangkan waswas. Demikianlah kata imam Qazwini 
didalam sebahagian daripada karangannya.  

456. Hendaklah jangan dihisapnya suginya kerana yang demikian itu terkadang mendatangkan kabur 
mata. Hendaklah diletakkan sugi itu diatas telinga kiri kerana warid hadith pada demikian itu dan 
kerana mengikut perbuatan sahabat-sahabat nabi sawm. Jika diletakkannya pada bumi maka 
hendaklah ditegakkannya dan jangan direbahkannya dan bahawa hendaklah dibasuhnya dahulu 
daripada meletakkannya. 

457. Demikian lagi hendaklah dibasuhnya apabila dia hendak bersiwak yang kedua jika ada padanya 
bauan cemar. Tidak makruh memasukkan siwak kedalam air wudhuk melainkan jika ada 
padanya cemar. Dan lagi hendaklah ada sugi itu jangan lebih panjangnya daripada sejengkal. 
Dan bahawa jangan dia bersugi pula dengan hujungnya yang kedua kerana cemar yang ada 
padanya tetap pada hujung itu. 

458. Tidak makruh bersugi dengan sugi orang lain apabila dia mengizinkannya, hanya adalah yang 
demikian itu khilaful aula melainkan kerana kasad mengambil barakah seperti apa yang telah 
dikerjakan oleh Siti Aisyah r.a pada sugi nabi sawm. Adapun bersugi dengan sugi orang lain 
dengan tidak ada izinnya dan tidak diketahui redhanya maka iaitu haram. 

459. Makruh bagi orang yang puasa bersugi selepas gelincir matahari kerana bahawa busuk bau 
mulut orang yang puasa itu lebih harum disisi Allah taala daripada bau kasturi, dan 
keharumannya itu menunnjuk diatas tuntutan meninggalkannya. 

460. Bermula, dalil yang menunjuk atas tegahan bersugi selepas gelincir matahari adalah hadith yang 
telah diriwayatkan oleh satu jamaah daripada muhaddithin sabda nabi sawm “ اَت إَنه َمْن ُخُصوْ   َصيه

ُهْم َيْمُسْوَن َوُخلُْوُف أَْفَواَهَهْم أَْطَيُب َعْنَد هللاَ َمْن َرْيَح اْلَمْسكَ  َة أَنه  artinya : bahawa sebahagian daripada ”َهَذَه األُمه
segala khususiah umat ini bahawa mereka itu masuk dalam keadaan puasa pada waktu petang 
sedang mulut bau mereka itu lebih harum disisi Allah taala daripada bau kasturi. Dan waktu 
petang itu (مساء) kemudian daripada gelincir matahari berkekalan hingga tengah malam dan 
daripada tengah malam hingga gelincir matahari dinamakan pagi (صبح). 

461. Adapun hikmah pada yang demikian itu bahawa perubahan bau mulut selepas gelincir matahari 
adalah semata-mata disebabkan puasa jua bukan makanan, kerana kosong ma’iddah daripada 
makanan pada ketika itu. Bersalahan perubahan baunya sebelum gelincir mathari. Tetapi jika 
berubah bau mulut sebelum gelincir matahari dengan semata-mata disebabkan puasa kerana 
dia tidak makan pada malam makanan yang boleh berubah bau mulut dengannya nescaya 
makruh dia bersugi sebelum gelincir matahari.  

462. Jikalau berubah bau mulutnya dengan sebab dia tidur atau dengan sebab makanan yang 
dimakannya dengan lupa selepas gelincir matahari nescaya tidak makruhlah dia bersugi, kerana 
perubahan bau mulutnya dengan yang tersebut itu tidak menghilangkankan perubahannya 
dengan sebab puasa, cuma ia mencegahnya sahaja  Kata setengah ulamak : sunat baginya 
bersugi kerana menghilangkan yang demikian itu.  

463. Jika kita ditanya orang: bahawa berubah bau mulut orang yang puasa itu suatu fahilat disisi Allah 
taala seperti darah orang yang mati syahid, maka ianya satu fadhilat baginya disisi Allah taala, 
maka betapa kiranya tidak haram diatas yang puasa menghilangkannya seperti mana haram 
menghilangkan darah orang yang syahid. Jawab: bahawa manghilangkan darah orang yang 
syahid daripada tubuhnya adalah meluputkan fadhilat orang lain maka ianya haram dan 
menghilangkan bau mulut orang yang puasa dengan bersugi itu meluputkan fadhilat dirinya 
maka ianya tidak haram hanya makruh jua. Maka dari kerana inilah haram diatas seorang 
menyugikan orang lain yang puasa selepas daripada gelincir matahari. 



464. Soal: adakah makruh menghilangkan bau mulut selepas gelincir matahari dengan barang yang 
selain sugi seperti jarinya yang berhubung lagi kesat, kerana bersugi pada ketika itu tidak 
makruh kerana dirinya hanya makruh kerana menghilangkan bau mulut yang mana ianya satu 
fadhilat baginya disisi Allah taala, maka adalah tempat tilik pada karahahnya itu pada 
menghilangkannya jua, samaada ia dengan sugi atau selainnya, atau tidak makruh 
menghilangkannya dengan selain sugi kerana kata mereka itu “makruh bagi orang yang puasa 
bersugi” maka mereka mengkaitkan menghilangkannya dengan bersugi jua, maka tidak makruh 
menghilangkannya dengan selainnya, dari kerana jika makruh pula menghilangkannya dengan 
yang lain nescaya mereka katakan: makruh bagi orang yang puasa menghilangkan bau 
mulutnya dengan sugi atau dengan selainnya?.  

465. Jawab: tiap-tiap daripada yang dua perkara itu muhtamal tetapi yang lebih hampir kepada 
pendapatan adalah ihtimal yang pertama dan yang lebih hampir kepada kata mereka itu adalah 
ihtimal yang kedua. Demikianlah hasil yang tersebut didalam Tuhfah.  

466. Syahadan. Sunat memakai minyak berwaktu-waktu dan memakai celak mata dengan kasal tiga 
kali pada mata kanan dan tiga kali pada mata kiri.  

467. Sunat mengandam misai hingga nyata kelihatan merah bibir maka janganlah ditambahi atas 
yang demikian itu. Telah memilih setengah ulamak yang mutakhir bahawa mencukur misai itu 
sunat pula kerana warid hadith pada yang demikian itu.  

468. Sunat mengerat kuku maka yang terafdhal pada kaifiat mengerat kuku itu bahawa dimulakan ia 
daripada telunjuk tangannya yang kiri daripada kelingking, kemudian jari manis kemudian jari 
tengah kemudian telunjuk kemudian ibu tangan. Inilah kaifiat yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu 
Hajar.  

469. Adapun kaifiat yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli dan selainnya maka iaitu dimulakan ia dari 
kelingking tangan kanan kemudian jari tengah kemudian ibu tangan kemudian jari manis 
kemudian telunjuk diatas tertib huruf “91”خوابس kemudian maka dimulakan ia pada tangan kiri 
daripada ibu tangan kemudian jari tengah kemudian kelingking kemudian telunjuk kemudian jari 
manis, diatas tertib huruf “اوخسب”.  

470. Adapun pada kaki maka dimulakan daripada kelingking kaki kanan dan disudahi pada kelingking 
kaki kiri.  

471. Sunat membantun bulu ketiak jika kuasa, dan jika tidak maka mencukurnya terafdhal. Sunat 
menghilangkan bulu ari-ari, maka yang terutama bagi lelaki mencukurnya dan yang terutama 
bagi perempuan membantunnya Dan bahawa hendaklah jangan dilambatkan sekelian yang 
tersebut itu daripada waktu hajat kepadanya maka iaitu makruh, dan lebih sangat makruhnya 
jika dikemudiankannya hingga lepas empat puluh hari.  

472. Sunat membasuh perlipatan-perlipatan anak-anak jari dan menghilangkan daki daripada lipatan 
telinga dan lubangnya dan daripada hidung dan menghilangkan daki daripada sekelian 
badannya.  

473. Sunat menyisir janggut dan sunat mencelup uban dengan warna merah atau kuning. Haram 
mencelupnya dengan warna hitam supaya kelihatan oleh orang akan mudanya melainkan 
kerana tujuan menakuti kafir-kafir didalam perang, maka harus mencelupnya dengan warna 
hitam. Pada satu kaul harus bagi perempuan yang bersuami mencelup rambutnya yang 
beruban dengan warna hitam kerana menyukakan suaminya.  

474. Sunat bagi perempuan yang bersuami memakai inai pada kedua tangannya dan kedua kakinya 
jika suaminya redha yang demikian itu. Jika dia tidak redha maka iaitu haram jua. Haram atas 
lelaki memakai inai melainkan kerana dharurat. Sunat sekelian yang tersebut itu dimulakan 

                                                           
91 . “ َخْنَصر  ” kelingking “ بَْنَصر  ” jari hantu “ُوْسَطى” jari tengah “َاْبَهام” ibu jari “ َسْبَحة  ” jari telunjuk. 



dengan kanan. Adapun perempuan yang tidak bersuami maka tidak sunat baginya memakai 
inai, bahkan haram diatasnya mencelup rambutnya dengan warna hitam. 

475. Demikian lagi haram diatas perempuan yang bersuami memerahkan pipinya dan 
mencelakkannya dengan suatu ubat supaya muda. Demikian lagi haram pada yang demikian itu 
diatas perempuan yang bersuami atau sahaya perempuan jika tidak dengan izin suaminya atau 
tuannya. 

476. Haram diatas perempuan yang tidak bersuami menyambungkan rambutnya92 dengan bulu yang 
najis atau yang suci atau dengan rambut manusia sekalipun. 

477. Demikian lagi haram diatas perempuan yang bersuami dan diatas sahaya perempuan 
menyambung rambutnya dengan bulu atau rambut yang suci jika tidak dengan izin suaminya 
dan tuannya, tetapi jika ada yang demikian itu dengan izin suaminya atau tuannya maka iaitu 
harus baginya.  

478. Adapun hukum mengasah gigi dan mencabutnya93 dan menjarangkannya maka iaitu seperti 
hukum menyambung rambut dengan bulu atau dengan rambut yang suci, maka iaitu haram 
diatas lelaki dan diatas perempuan yang tidak bersuami. 

479. Demikian lagi haram yang demikian itu diatas perempuan bersuami dan diatas sahaya 
perempuan jika tidak dengan izin suaminya atau tuannya. Tidak mengapa mengatur bulu kening 
dan meratakan rambut pelipis. 

480. Makruh qaz’, iaitu mencukur sebahagian rambut kepala dan meninggalkan sebahagiannya 
kerana ditegah daripadanya. Tetapi tidak mengapa mencukur sekelian rambut kepala bagi 
barang siapa yang tidak termudah diatasnya memeliharanya, dan tidak mengapa meninggalkan 
mencukurnya bagi barang siapa yang termudah diatasnya memeliharanya. Tetapi jikalau dia 
takutkan kesukaran dan kepayahan kerana tidak mencukurnya sunatlah dia mencukurnya. 

481. Makruh mencabut uban kerana bahawa uban itu satu cahaya, tetapi kata imam Nawawi didalam 
Majmuk : jika dikatakan haram membantun  uban nescaya tidaklah jauh. Telah dinaskan diatas 
haramnya dialam kitab al Umm.  

482. Demikian lagi makruh mencabut janggut dan mencukurnya supaya kelihatan muda. Demikian 
lagi haram memutihkan janggut dengan belerang supaya kelihatan seperti orang tua. Demikian 
lagi makruh menambahi janggut atau mengurangkannya dan mencukur sebahagian rambut tali 
tudung tatkala mencukur rambut kepala.  

483. Demikian lagi makruh mencabut kumis dan meninggalkan mengandamnya pada halnya kusut 
masai kerana menunjukkan kurang hirau seorang pada menghiasi dirinya. Demikian lagi haram 
menilik kepada putih dan hitamnya kerana ujub dan megah dan tidak mengapa meninggalkan 
daripada mengandam kedua singut iaitu dua hujung kumis.  

484. Makruh berjalan memakai kasut atau muza dengan sebelah kaki kerana ditegah daripadanya 
sebab mencederakan jalannya. Kata setengah ulamak: kerana meninggalkan daripada 
menyamakan keduanya kakinya. Demikian lagi makruh memakai kasut dalam keadaan berdiri 
kerana ditegah daripadanya sebab ditakuti terjatuh kerananya.  

485. Demikian lagi makruh mengulurkan ekor serban melebihi belikat94 dan hujung kain sarung dan 
kaki baju pada hal ia melampaui buku lali jika tidak serta megah. Jika ada yang demikian itu 
serta megah maka iaitu haram.  

                                                           
92 . memakai cemara. 
93 . Haram mencabut gigi tidak kerana dharurat, separti cabut untuk pasang sumbi emas. Pada asal “منجاميدى”. Wallahu 

a’lam. 
94 . “melebihi belikat” tidak ada pada asal. 



486. Sunat mengulurkan ekor serban hingga antara dua belikat, dan demikian lagi sunat 
mengeluarkan kaki baju atau punca kain hingga pertengahan betis yang ianya diantara buku lali 
dan lutut dan tangan baju hingga pergelangan.  

487.  
488.  
 َباُب اْلُوُضْوءَ  .489

490. BAB WUDHUK 
491.  
492. Ini bab pada menyatakan wudhuk ( ُوُضْوء   ), dengan dhommah wau jika dikehendaki perbuatan, 

iaitu menggunakan air pada sekelian anggota yang akan datang kenyataannya, beserta niat. 
Jika difathahkan waunya ( َوُضْوء   ) maka iaitu nama bagi air wudhuk.  

493. Difardhukan ia serta sembahyang lima waktu di Makkah pada malam mi’raj dua puluh tujuh 
rejab95 sebelum hijrah nabi sawm setahun. 

494. Bermula, wudhuk itu tidak tertentu dengan nabi syari’at nabi kita sawm tetapi adalah sebahagian 
daripada syariat-syaraiat nabi yang terdahulu seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa 
hadith yang sahih dan yang tertentu dengan sekelian umat nabi sawm adalah kaifiatnya yang 
tertentu atau ghurrah dan tahjil.  

495. Adapun yang mewajibkan wudhuk itu dua perkara. Pertamanya hadath, keduanya berkehendak 
kepada umpama sembahyang. Tertentu perdirian hadath itu pada sekelian anggota wudhuk 
yang empat yang lagi akan datang kenyataannya. 

496. Soal : apabila perdirian hadath tertentu pada anggota wudhuk yang empat itu nescaya anggota-
anggota yang lain daripada yang empat itu suci daripada hadath, maka bagaimana diharamkan 
menyentuhkannya dengan mushaf tatkala tidak ada wudhuk sepertimana diharamkan 
menyentuhkan anggota yang empat itu dengannya ketika itu? Jawab: bahawa diharamkan 
menyentuhkannya dengan mushaf kerana tidak ujud suci yang sempurna yang mengharuskan 
menyentuhkannya, iaitu wudhuk. Adapun suci anggota yang lain daripada tempat perdirian 
hadath itu maka ianya kurang, tidak mengharuskan sentuh mushaf. 

497. Syahadan. Wudhuk itu mempunyai beberapa rukun dan beberapa syarat dan bebarapa sunat 
dan beberapa makruh dan beberapa perkara yang membatalkannya.  

498. Fasal pada menyatakan rukun wudhuk. Ianya adalah yan dikehendaki dengan fardhu wudhuk 
atau yang wajib bagi wudhuk. Bermula, rukun wudhuk itu enam perkara. Empat perkara 
daripadanya sabit dengan nas Quran iaitu yang tersebut pada firman Allah taala “ َها الهَذْيَن آَمُنوا   َيا أَيُّ

الََة َفاْغَسلُوا ُوُجْوَهُكْم َوأَْيَدَيُكْم إَلَى اْلَمَرافََق َواْمَسحُ  وا بَُرُءْوَسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إَلَى اْلَكْعَبْينَ إََذا قُْمُتْم إَلَى الصه ” artinya: wahai 
orang-orang yang beriman apabila kamu bangun kepada sembahyang96 maka basuhlah muka 
kamu dan kedua tangan kamu hingga kepada dua siku, dan sapulah sebahagian kepala kamu, 
dan basuhlah kedua kaki kamu serta dua buku lali.  

499. Dua perkara daripadanya sabit dengan hadith nabi sawm, maka rukun yang pertama 
daripadanya adalah niat kerana sabda nabi sawm “ يهاتَ   َما األَْعَماُل بَالنِّ إَنه ” iaitu tidak sah segala 
amalan pada syara’ melainkan dengan niat. Riwayat Bukhari dan Muslim.  

500. Syahadan. Niat itu mempunyai hakikat dan hukum dan tempat dan zaman dan kaifiat dan syarat 
dan maksud. Inilah tujuh perkara bagi niat yang telah dihimpunkan oleh sebahagian ulamak 
dengan katanya 

ٌة َشْرٌط َوَمْقُصْوٌد َحَسنْ * َوَزَمْن  َحقَْيَقٌة ُحْكٌم َمَحل   .501 َكْيفَيه  

                                                           
95 . yang tujuh likur daripada bulan rejab. 
96 . iaitu hendak mengerjakan sembahyang. 



502. Sayugia diketahui tiap-tiap satu daripadanya. Maka hakikat niat itu pada bahasa : kasad97, 
artinya sengaja, dan hakikatnya pada syara’ : menyehajakan sesuatu serta dengan 
melakukannya98. Maka jika ia tidak beserta dengannya seperti terkemudian memperbuatnya 
dari dari menyehajakannya maka tidak dinamakan ia sebagai niat, hanya ia dinamakan azam 
jua, artinya cita-cita hati.  

503. Hukum niat itu wajib. Maksudnya niat itu wajib pada tiap-tiap amalan syara’, tidak sah ia 
melainkan dengannya seperti yang telah diketahui daripada hadith yang telah tersebut itu.  

504. Tempat niat itu didalam hati, walau begitu sunat menyebutkan lafaznya dengan lidah.  
505. Zaman niat iaitu masanya adalah permulaan ibadat yang lain daripada puasa fardhu.  
506. Kaifiat niat itu berlain-lainan sebab berlain-lainan ibadat.  
507. Syarat niat itu adalah Islam orang yang berniat, maka tidak sah niat kafir, dan adalah dia 

mumayyiz maka tidak sah niat orang yang tidak mumayyiz, dan adalah dia mengetahui kaifiat 
apa yang diniatkan maka tidak sah niat orang yang tidak tahukan  yang demikian itu, dan adalah 
dia tidak mengerjakan apa yang menafikan niatnya seperti riddah dan ta’lik, maka tidak sah niat 
orang yang mengerjakan yang demikian itu.  

508. Maksud niat itu adalah membezakan ibadat daripada adat, seperti duduk terkadang ianya kerana 
ibadat seperti iktikaf dan terkadang kerana adat seperti untuk istirehat. Maka tidak ada yang 
membezakan antara keduanya melainkan niat, atau membezakan antara segala martabat 
ibadat, seperti sembahyang terkdang ianya fardhu dan terkadang ianya sunat maka tidak ada 
yang membezakan antara keduanya melainkan niat jua.  

509. Adapun niat yang wajib pada wudhuk maka iaitu seperti dia niatkan mengangkatkan hadath 
didalam hatinya. Sunat dia melafazkan dengan lidahnya “ َنَوْيُت َرْفَع اْلَحَدثَ   ”, artinya : sengaja aku 
mengangkatkan hadath.  

510. Murad daripada mengangkatkan hadath itu adalah mengangkatkan hukum hadath jua seperti 
haram umpama sembahyang, jika dikehendaki dengan hadath itu sebab- sebabnya, atau 
mengangkatkan apa yang menegah umpama sembahyang jika dikehendaki dengannya apa 
yang berdiri pada anggota-anggota wudhuk yang menegah umpama sembahyang.  

511. Maka memada bagi seorang niat yang tersebut itu, samaada diniatkannya mengangkatkan 
sekelian hadath yang ada padanya atau mengangkatkan sebahagiannya, sekalipun 
diniatkannya akan yang lain, seperti ada padanya hadath tidur dan hadath kumuh maka 
diniatkannya mengangkatkan hadath tidur jua tidak hadath kumuh, atau diniatkannya 
mengangkatkan hadath umuh jua tidak hadath tidur, maka ianya memadai dari kerana hadath 
itu tidak menerima suku-suku, apabila terangkat sebahagiannya nescaya terangkatlah 
sekeliannya.  

512. Demikian lagi jika diniatkannya mengangkatkan hadath yang lain daripada hadathnya seperti dia 
telah tidur dan tidak ia berkumuh maka diniatkannya pada wudhuknya mengangkatkan hadath 
kumuh, maka ianya memadai jua tetapi dengan syarat jika tidak disengajanya pada menukarkan 
niat yang tersebut itu, hanya adalah ia tersalah pada yang demikian itu. Adapun jika dia sengaja 
pada menukarkan niat itu maka tidak sah niatnya kerana dia bersenda-senda jua adanya.  

513. Demikian lagi memada pada niatnya “ الََة   َهاَرَة لَلصه َنَوْيُت الطه ” artinya : sahaja aku bersuci kerana 
sembahyang, atau “ َهاَرَة َعَن اْلحَ   َدَث َنَوْيُت الطه ” artinya : sahaja aku bersuci daripada hadath, atau “ 
َهاَرَة اْلَواَجَبةَ  “ artinya : sahaja aku bersuci yang wajib. Tetapi tidak memada ”َنَوْيُت الطه َهاَرَة   َنَوْيت الطه ” 
artinya : sahaja aku bersuci, kerana bersuci itu samaada  daripada najis atau daripada hadath.  

                                                           
97 . iaitu tuju – sengaja. Bermaksud – bertujuan – sengajakan. 
98 . “ َقْصُد الشهْيَء ُمْقَتَرًنا بَفَْعلَهَ   ”. Iaitu menyehajakan dengan hati dan membuatnya dengan anggota. Maka niat itu perbuatan 

hati dan buat itu kerja anggota.  



514. Demikian lagi memada pada niat wudhuk “ َنَوْيُت أََداَء اْلُوُضْوءَ   ” artinya : sahaja aku menunaikan 
wudhuk atau “ َنَوْيُت أََداَء َفْرَض اْلُوُضْوءَ   ” artinya : sahaja aku menunaikan fardhu wudhuk atau “ َنَوْيُت  

َجبَ اْلُوُضْوَء اْلَوا ” artinya : sahaja aku berwudhuk yang wajib, atau “ َهاَرةَ   َنَوْيُت أََداَء َفْرَض الطه ” artinya : 
sahaja aku menunaikan fardhu bersuci, atau “ َنَوْيُت اْلُوُضْوَء   ” artinya: sahaja kaku berwudhuk, 
maka ianya memada kerana tidak wajib pada wudhuk niat fardhu dan tunai, dan lagi kerana 
wudhuk itu tidak adalah ia melainkan ibadat maka tidak disebutkan ia diatas yang lain daripada 
ibadat. Bersalahan mandi maka ia diitlakkan diatas mandi daripada najis dan daripada jenabah 
dan daripada yang lain, maka tidak memada pada niat mandi janabah atau haid “ َنَوْيُت اْلُغْسَل   ” 
artinya : sahaja aku mandi. 

515. Demikian lagi memada pada wudhuk itu niat istibahah iaitu mengharuskan99 umpama 
sembahyang kerana yang demikian itu mengandungi niat mengangkatkan hadath. Maka niat 
istibahah yang khusus itu seperti bahawa diniatkannya dengan hatinya dan dilafazkannya 
dengan lidahnya “ الََة   َنَوْيُت اْستََباَحَة الصه ” artinya : sahaja aku mengharuskan sembahyang, atau “ 
َواَف  “ artinya : sahaja aku mengharuskan tawaf, atau ”َنَوْيُت اْستََباَحَة الطه َمسِّ اْلُمْصَحفَ َنَوْيُت اْستََباَحَة   ” 
artinya : sahaja aku mengharuskan sentuh mushaf atau “ َنَوْيُت اْستََباَحَة َسْجَدَة تاَلََوٍة أَْو َسْجَدَة ُشْكٍر أَْو  

 artinya : sahaja aku mengharuskan sujud tilawah atau sujud syukur atau khutbah ”ُخْطَبَة ُجْمَعةٍ 
jumaat. 

516. Niat istibahah yang umum itu seperti bahawa diniatkanya dengan hatinya dan dilafazkannya 
dengan lidahnya “ َنَوْيُت اْستََباَحَة ُمْفَتقٍَر إَلَى اْلُوُضْوَء   ” artinya : sahaja aku mengharuskan apa yang 
perlu kepada wudhuk kerana yang perlu kepada wudhuk itu umum melengkapi sembahyang 
dan tawaf dan sentuh mushaf dan sujud tilawah dan sujud syukur dan khutbah kerana sekelian 
yang tersebut itu perlu kepada wudhuk. Memadai baginya niat istibahah yang umum itu 
sekalipun tidak terlintas didalam hatinya suatu daripada segala yang khas yang tersebut itu.  

517. Shayadan. Berselisih pendapat syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli pada orang yang 
membaharui wudhuknya; adakah memada pada wudhuknya itu niat mengangkat hadath dan 
niat mengharuskan umpama sembahyang atau tidak?  

518. Maka yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah kerana mengikut fatwa walidnya 
bahawa tidak memada niat yang demikian itu kerana hadathnya telah terangkat denan 
wudhuknya yang terdahulu maka tidak memada pada wudhuknya yang baharu niat 
mengangkatkan hadath, dan lagi sembahyang telah harus baginya dengan wudhuk yang 
terdahulu maka tidak memada pada wudhuknya yang baharu niat mengharuskan sembahyang, 
tetapi memada padanya niat wudhuk atau menunaikan wudhuk.  

519. Yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah bahawa memada pada orang yang 
membaharui wudhuknya niat mengangkatkan hadath dan niat mengharuskan sembahyang 
kerana ditanggungkan ia diatas rupa mengangkatkan hadath dan rupa mengharuskan 
sembahyang tidak diatas hakikatnya, sama seperti memada niat fardhu pada mengulang 
sembahyang fardhu serta bahawa fardhunya telah gugur dengan sembahyang yang pertama 
jua dan sembahyangnya yang kedua jatuh sebagai sunat jua. Dan tidak disyarakan pada 
memada niat yang tersebut itu kehendak kepada rupa mengangkatkan hadath atau rupa 
mengharuskan sembahyang, tetapi yang disyaratkan bahawa tidak dikehendaki hakikatnya. 
Maka memada ia dengan itlak100 jua.  

520. Bermula, tempat memada sekelian niat yang tersebut itu adalah pada orang yang salim jua iaitu 
orang yang sejahtera daripada penyakit istihadhah atau salisil baul101 atau barang sebagainya. 

                                                           
99 . “ الََة   ُة اْستََباَحَة َنْحَو الصه نَيه ”  
100 . iaitu dengan tidak mengkaitkannya. 
101 . kencing tak tos. 



Adapun orang yang tidak salim iaitu yang sentiasa berhadath sebab penyakit yang tersebut itu 
maka memadai pada wudhuknya niat istibahah dan yang lain daripada niat yang tersebut itu 
melainkan niat mengangkatkan hadath dan niat bersuci daripada hadath, maka ia tidak 
memadainya kerana bahawa hadathnya sentiasa, tidak terangkat. Inilah pendapat yang sahih 
yang muktamad.   

521. Sunat bagi orang yang sentiasa berhadath menghimpunkan niat istibahah102 dan niat 
mengangkatkan hadath supaya dia keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya.  

522. Bermula, hukum orang yang sentiasa berhadath pada apa yang harus dikerjakan daripada 
sembahyang seperti hukum orang yang tayammum jua dengan tidak berlainan. Maka jika 
diniatkannya pada wudhuknya mengharuskan fardhu sembahyang atau tawaf nescaya haruslah 
dikerjakannya dengan wudhuk itu.  

523. Bermula, apa yang diniatkan mengharuskannya pada wudhuk orang yang sentiasa hadath atau 
pada tayammum orang yang tayammum itu tiga martabat. Martabat pertama: fardhu ain. 
Martabat yang kedua : sembahyang dengan itlak atau sembahyang sunat atau sembahyang 
jenazah. Martabat yang ketiga : sentuh mushaf atau baca Quran atau sujud tilawah atau sujud 
syukur atau berhenti didalam masjid atau mentamkinkan suami pada hak perempuan yang haid.  

524. Maka apabila diniatkan pada wudhuknya atau tayammumnya mengharuskan martabat yang 
pertama nescaya haruslah dikerjakan dengan wudhuk atau tayammumnya itu serta dengan 
martabat yang pertama itu akan sekalian martabat yang kedua dan yang ketiga. 

525. Jika diniatkan mengharuskan suatu daripada martabat yang kedua haruslah dikerjakan sertanya 
akan sekelian yang pada martabat yang ketiga, dan tidak harus dikerjakan dengannya akan 
martabat yang pertama.  

526. Jika diniatkan mengharuskan suatu daripada yang pada martabat yang ketiga haruslah 
dikerjakan sertanya akan apa yang tinggal pada martabat itu dan tidak harus dikerjakannya apa 
yang pada martabat yang pertama dan yang pada martabat kedua. 

527. Masaalah : kalau seorang syak berlaku hadath selepas wudhuk maka dia berwudhuk kerana 
ihtiat kemudian maka ternyata dia berhadath tidaklah memadainya wudhuk itu kerana syaknya 
pada niat dengan tidak dharurat. Bersalahan jika tidak ternyata hadathnya maka memadainya 
wudhuknya itu kerana dharurat. Adalah bandingnya seperti keadaan jikalau seorang 
mengkadha sembahyang yang luput pada hal dia syak pada keadaannya sembahyang itu wajib 
atasnya, kemudian maka ternyata bahawa sembahyang itu wajib atasnya nescaya tidak 
memadainya sembahyang itu.  

528. Tetapi kalau dia syak pada wudhukya kemudian daripada hadathnya maka dia berwudhuk 
didalam syaknya memadainya wudhuknya itu, sekalipun dia syak pada niat kerana yang asal 
padanya adalah kekal hadathnya, dan sungguhnya telah diperbuatnya yang wajib diatasnya. 
Demikianlah yang tersebut didalam Nihayah. 

529. Syahadan. Kalau seorang berniat menyejukkan badan pada wudhuknya atau menghilangkan 
daki serta niat wudhuk yang dikira daripada niat-niat yang tersebut itu, seperti bahawa 
dihadhirkannya niat wudhuk yang dikira serta niat menyejukan badan atau menghilangkan daki 
nescaya ia memadainya, dari kerana sejuk badan dan hilang daki itu terhasil dengan 
wudhuknya sekalipun tidak diniatkannya. Jika dia niatkan pada wudhuknya semata-mata kerana 
menyejukkan badan atau menghilangkan dakinya pada pertengahan wudhuknya maka 
disyaratkan bahawa hendaklah dia ingatkan niat wudhuknya pada ketika itu, dari kerana jika dia 
tidak ingatkannya pada ketika itu nescaya tidaklah sah apa yang dibasuhnya kemudian daripada 

                                                           
102 . mengharuskan. 



niat yang tersebut itu kerana diperoleh perkara yang memalingkan yang menafikan niat wudhuk, 
maka hendaklah dia ulang membasuhnya serta niat wudhuk.  

530. Para ulamak berselisih pada orang yang menyengutukan antara ibadat dan selainnya; adakah 
diberi pahala dia ditasnya atau tidak. Kata Ibnu Abdussalam : tidak diberi pahala dia diatasnya 
diatas itlak, iaitu samaada lebih banyak pendorong akhirat  atau tidak. Kata imam Ghazali : 
diberi pahala dia diatasnya jika lebih banyak pendorong akhirat, jika tidak maka tidak diberi 
pahala dia diatasnya. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah.  Hasil yang 
dirajihkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dan selainnya bahawa orang yang mengkasad 
ibadat itu diberi pahala diatasnya sekadar kasadnya, sekalipun disekutukannya ibadat itu 
dengan pekerjaan yang lain daripada ria’, samaada lebih banyak kasad ibadat daripada yang 
lain atau bersamaan. 

531. Syahadan: jikalau seorang berwudhuk pada tepi sungai umpamanya dan telah dibasuhnya 
sekelian anggota wudhuknya melainkan kedua kakinya jua maka tiba-tiba dia terjatuh kedalam 
sungai lalu basahlah kedua kakinya tidaklah terangkat hadathnya yang pada dua kakinya itu 
melainkan apabila dia ingatkan niat pada ketika itu, kerana terbasuh kakinya itu tidak dengan 
perbuatannya. Bersalahan jika dia membasuhnya,  terangkatlah hadathnya sekalipun dia tidak 
ingatkan niat pada ketika itu. 

532. Demikian lagi jika seorang berdiri didalam air maka dia berwudhuk dan dibasuhnya sekelian 
anggota wudhuknya melainkan dua kakinya yang berada didalam air itu, maka dia keluar dari air 
itu serta lalinya, tidak dia kasadkan membasuh kakinya ketika dia berjalan itu, nescaya tidak 
terangkatlah hadath kedua kakinya itu. Bersalahan jika dia kasadkan membasuh kakinya ketika 
dia berjalan itu maka terangkatlah hadath kedua kakinya itu sekalipun dia tidak ingatkan niat.  

533. Walaubagaimanapun niat simbur103 tidak memutuskan hukum niat yang terdahulu, sekalipun ia 
sudah terputus, kerana bahawa niat simbur itu diperlukan kerana maslahat memelihara air 
wudhuk umpama daripada musta’mal.  

534. Diatas kaul yang muktamad tidak sah wudhuk seorang jika dia berniat pada wudhuknya 
mengharuskan apa yang disunatkan wudhuk padanya seperti membaca Quran atau hadith atau 
ilmu syarak atau ilmu alat baginya, dan seperti masuk kedalam masjid dan ziarah kubur dan 
menanggung kitab ilmu syara’ dan mendengar hadith dan fekah dan ketika marah dan 
menanggung mayat dan barang sebagainya daripada tiap-tiap yang disunatkan wudhuk 
padanya. Maka tidaklah sah wudhuk dengan niat mengharuskan suatu daripada sekelian yang 
tersebut itu, seperti dikatanya pada lafaz niatnya “ َنَوْيُت اْستََباَحَة قََراَءَة اْلقُْرآنَ   ” artinya : sahaja aku 
mengharuskan membaca Quran, dari kerana sekelian yang tersebut itu diharuskan serta 
hadath, maka kasad yang tersebut itu tidaklah mengandungi kasad menangkatkan hadath. 
Tetapi jika diniatkan yang tersebut itu serta niat yang kebilangan seperti dikatanya “ َنَوْيُت اْلُوُضْوَء  

 artinya: sahaja aku mengangkat hadath kerana membaca Quran nescaya sahlah ”لَقََراَءَة اْلقُْرآنَ 
wudhuknya. 

535. Demikian lagi tidak sah wudhuk dengan tidak ada khilaf jika diniatkannya mengharuskan barang 
yang tidak disunatkan wudhuk padanya seperti mengunjungi ibu bapa dan mengunjungi orang 
yang balik daripada pergi pergian dan mengiringi jenazah dan keluar untuk pergi pergian dan 
akad nikah dan puasa dan memakai pakaian dan masuk kedalam pekan.  

536. Jikalau diniatkannya dengan wudhuknya sembahyang pada tempat  najis yang tidak dimaafkan 
nescaya tidaklah sah wudhuknya kerana dia bermain-main jua. 
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Maksudnya disini niat niat ceduk air dengan tapak tangan untuk basuh muka kali kedua atau ketiga supaya tidak dikira 

sentuan air itu sebagai basuhan tangan lalu luput sunat basuhan kedua dan ketiga pad muka.  



537. Jikalau dia niatkan pada wudhuknya mengharuskan membaca Quran maka jika tidak memada 
maka mengharuskan sembahyang, nescaya tidaklah memada yang demikian. Bersalahan 
dengan barang yang jikalau diniatkannya dengan harta yang dikeluarkannya sebagai zakat 
hartanya yang ghaib jika ianya selamat dan jika tidak maka sebagai zakat hartanya yang hadhir 
didalam negeri maka iaitu memada jua. 

538. Bermula, perbezaan yang demikian itu bahawa wudhuk itu ibadat badan dan zakat itu ibadat 
harta maka ibadat badan itu lebih sempit kerana ia tidak menerima gantian bersalahan ibadat 
harta. Inilah yang diiktikmadkan oleh syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli didalam syarah ‘Ubab 
dan Nihayah. 

539. Jikalau terselam setangah anggota orang yang telah berniat wudhuk atau mandi dengan sebab 
gugur kedalam air atau dibasuh anggotanya oleh orang lain padahal adalah niatnya pada kedua 
masaalah itu telah putus, tidak dia ingatkan niat pada ketika itu, nescaya tidaklah memadainya 
yang demikian itu kerana ketiadaan perbuatannya serta niat.  

540. Jikalau dijatuhkan dia oleh orang lain kedalam sungai dengan digagahinya maka dia berniat 
mengangkatkan hadath didalam air itu nescaya sahlah wudhuknya. 

541. Syahadan. Wajib muqaranahkan niat, artinya menyertakannya dengan permulaan membasuh 
muka, samada permulaan basuh itu pada pihak yang teratas daripada muka atau yang 
terbawah atau pihak kanan atau kiri, supaya kebilangan sekelian basuhannya, tidak perlu 
mengulangi sebahagiannya, dari kerana jika tidak disertakan niat dengan permulaan 
basuhannya seperti disertakannya niat itu dengan pertengahan basuhannya umpamanya 
nescaya memadailah niatnya, tetapi basuhan yang terdahulu daripada niat itu sia-sia jua, tidak 
kebilangan, maka wajib mengulanginya. 

542. Tidak memada menyertakan niat dengan sunat yang sebelum wudhuk104 seperti membasuh dua 
tapak tangan dan barang sebagainya. Tetapi tempatnya jika niat itu putus sebelum membasuh 
muka. Adapun jika ia kekal hingga membasuh mukanya maka ianya adalah yang terafdhal 
supaya diberi pahala dia diatas segala sunat wudhuk yang dahulu daripadanya, kerana segala 
sunat wudhuk yang sebelumnya jika sunyi daripada niat tidaklah diberi pahala atasnya.  

543. Jika dia berniat wudhuk beserta dengan kumur-kumur dan terbasuh sertanya satu juzuk daripada 
muka seperti merah bibir, nescaya memadainya niat itu. Sekalipun ia luput kemudiannya. Tetapi 
jika diniatkannya membasuh muka tatkala terbasuh juzuk itu nescaya kebilanganlah basuhan 
juzuk itu105, maka tidak perlu kepada mengulanginya dan tidak kebilanganlah kumur-kumur itu 
daripada sunat wudhuk kerana ia tidak terdahulu diatas basuhan muka.  

544. Jika tatkala itu tidak diniatkannya basuh muka hanya diniatkannya kumur-kumur jua maka 
tidaklah kebilangan basuhan juzuk itu daripada fardhu106 kerana diperoleh sharif107, maka 
wajib mengulang basuh juzuk itu108, dan kebilanganlah kumur-kumur itu sebagai sunat wudhuk 
kerana ia jatuh sebelum daripada basuhan muka.109 

                                                           
104 . maka basuh dua tapak tangan, kumur-kumur dan hisap air kehidung bukan diri wudhuk tetapi adalah sunat yang 

sebelum wudhuk.  
105 . sebagai basuhan muka. 
106 . iaitu fardhu basuh muka. 
107 . perkara yang memalingkannya. 
108 . ketika basuh muka. 
109 . kata Ibrahim baijuri didalam hasyiah Bajuri: yang terbaik bahwa dia niatkan mula-mula sunat sahaja seperti bahawa 

dia katanya “نويت سنن الوضوء” artinya: aku kasadkan sunat-sunat wudhuk, kemudian dia berniat disisi basuh muka akan 

niat yang muktabar. Intaha. Iaitu yang mudah 



545. Tersebut didalam Tuhfah  bahawa jikalau gugur fardhu membasuh muka dari seorang sebab ada 
penyakit pada sekelian mukanya dan tidak ada satir110 padanya nescaya wajiblah dia 
menyertakan niat wudhuk dengan permulaan basuh tangan, dan jikalau gugur pula darinya 
fardhu membasuh tangan kerana ada penyakit, seperti demikian itu, nescaya wajiblah atasnya 
menyertakan niat  dengan menyapu kepala, dan jikalau gugur pula darinya fardhu menyapu 
kepala nescaya wajiblah atasnya menyertakan niat dengan permulaan basuh kaki. Tidak 
dipadakan niat wudhuk itu dengan niat tayammum kerana berlain-lainan hukumnya111.  

546. Harus bagi orang yang berwudhuk mencerai-ceraikan niat mengangkatkan hadath atau niat 
bersuci dari hadath atas segala anggota wudhuknya, seperti tatkala membasuh mukanya dia 
berniat mengangkatkan hadath dari mukanya jua tidak selainnya, dan tatkala membasuh 
tangannya dia berniat mengangkatkan hadath dari tangannya jua tidak dari selainnya. 
Demikianlah hingga kesudahan wudhuknya. Maka pada tiap-tiap satu daripada dua masaalah 
ini perlu kepada membaharui niat tatkala membasuh tiap-tiap anggota, dari kerana jika tidak 
diperbaharuinya niatnya tatkala itu nescaya tidaklah memadainya wudhuknya itu.  

547. Jikalau seorang berniat pada pertengahan wudhuknya memutuskan wudhuknya nescaya 
putuslah niatnya, maka hendaklah dikembalikan niatnya tatkala membasuh anggotanya yang 
tinggal lagi. 

548. Jikalau batal wudhuknya ditengah dia berwudhuk dengan hadath atau selainnya* nescaya diberi 
pahala dia diatas apa yang telah lalu daripada perbuatan wudhuknya jika ada batalnya itu bukan 
dengan pilihannya. Jika ada batalnya itu dengan pilihannya maka tidaklah diberi pahala dia 
diatasnya. Seperti demikian itulah sembahyang dan puasa yang batal pada pertengahannya. 

549. Rukun yang kedua daripada segala rukun wudhuk itu :  membasuh, muka dengan ijmak kerana 
firman Allah taala “ الََة َفاْغَسلُوا ُوُجْوَهُكْم   َها الهَذْيَن آَمُنوا إََذا قُْمُتْم إَلَى الصه َيا أَيُّ ” artinya: wahai orang yang 
beriman apabila kamu berdiri kepada sembahyang maka basuhlah muka kamu.  

550. Bermula, yang dikehendaki daripada membasuh muka itu adalah terbasuh jua. Maka 
memadailah terbasuh mukanya dengan perbuatan dirinya atau dengan perbuatan orang lain, 
sekalipun dengan tidak ada izinnya atau dengan sebab dia gugur kedalam sungai lalu 
terbasuhlah mukanya. Itu pun dengan syarat jika dia ingatkan niat pada kedua masaalah ini. 
Seperti demikian itulah anggota yang lain daripada muka.  

551. Adapun anggotanya yang terbasuh dengan perbuatan dirinya seperti dihujankan tangannya 
kepada air hujan dengan kasad membasuhnya atau dijalankannya kakinya didalam air dengan 
kasad membasuhnya maka tidaklah disyaratkan baginya ingat kepada niat pada ketika itu, 
bahkan terangkatlah hadathnya dengan semata-mata kasad membasuhnya. 

552. Bermula, yang dinamakan basuh disini dan pada sekelain apa yang wajib dibasuh adalah 
mengalirkan air pada anggota.  

553. Adapun menyentuhkan air pada anggota dengan tidak mengalir maka ianya tidak memada 
dengan muafakat sekelian ulamak kerana ia tidak dinamakan basuh. Bersalahan menyelamkan 
angota kedalam air maka ianya dinamakan basuh.  

554. Jikalau dijadikan dua muka bagi seorang nescaya wajiblah diatasnya membausuh kedua-
duanya, sekalipun salah satu daripada keduanya itu lebih. Itupun jika ada keduanya itu 
berhadap kepada  pihak hadapan. Adapun jika salah satu daripada keduanya mengadap 
kebelakang maka tidak wajib atasnya melainkan membasuh muka yang mengadap kehadapan 
sahaja. Bersalahan jika dijadikan dua kepala bagi seorang, maka tidak wajib menyapu kedua-
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duanya, hanya memadai menyapu salah satu daripada keduanya. Inilah hasil yang tersebut 
didalam Nihayah. 

555. Adapun had muka yang wajib dibasuh maka pada bujurnya adalah barang yang diantara tempat 
tumbuh rambut kepala pada ghalibnya dan bahagian bawah kesudahan dagu dan kesudahan 
dua rahang, dan pada lintangnya adalah barang yang diantara dua telinga.  

556. Maka diketahui pada had yang demikian itu bahawa kesudahan dagu dan kesudahan rahang itu 
adalah daripada muka jua. Demikian lagi pelipis dan tempat ghamam iaitu tempat rambut yang 
tumbuh pada dahi maka ianya daripada muka jua kerana  tumbuh rambut pada dahi itu 
menyalahi ghalib pada adat. 

557. Wajib membasuh sekelian kulit muka yang zahir hingga tempat terpotong hidung kerana ia jadi 
zahir sebab terpotongnya. Bersalahan batin hidung dan batin mata maka tidak wajib 
membasuhnya, sekalipun ia jadi zahir sebab terpotong  hidung dan bibir dan kelopak mata. 
Tidak sunat membasuh batin mata. Kata setengah: makruh memabsuhnya kerana 
memudharatkan.  

558. Wajib membasuh pohon kedua mata dengan tidak ada khilaf, hinggakan jika ada diatasnya daki 
seperti tahi mata  yang menegah sampai air kepadanya nescaya wajiblah atasnya 
menghilangkannya dan membasuh barang yang dibawahnya. 

559. Wajib membasuh bulu yang tumbuh pada muka yang tidak keluar daripada had muka  seperti 
bulu mata dan bulu kening dan bulu pipi dan kumis dan misai dan bulu pelipisan, pada sekelian 
zahirnya dan batinya sekalipun tebal. Kerana tebal yang demikian itu nadir jua, maka 
dihubungkan ia dengan yang ghalib. 

560. Demikian lagi wajib membasuh janggut dan tali tudung perempuan dan kunsa, zahirnya dan 
batinnya sekalipun tebal, kerana adanya dan tebalnya pada perempuan dan khunsa itu nadir. 
Sunat bagi perempuan yang berjanggut mencabut atau mencukur janggutnya kerana janggut 
pada perempuan jadi kecelaan.  

561. Adapun janggut lelaki dan tali tudungnya maka baginya tafsil. Jika ada ia jarang iaitu yang 
kelihatan kulit tempat tumbuhnya pada selang-selangnya didalam majlis bercakap maka 
wajiblah membasuhnya pada zahirnya dan batinnya. Jika ia tebal maka wajib membasuh 
zahirnya jua tidak batinnya. Jika sebahagian janggut dan tali tudung itu tebal dan 
sebahagiannya jarang maka ditilik, jika ada ia terbeza maka tiap-tiap daripada keduanya 
masing-masing dengan hukummnya, jika tidak ia berbeza maka wajiblah membasuh 
sekeliannya kerana mengambil ihtiat jua.  

562. Adapun sekelian bulu muka yang keluar daripada had muka maka iaitu seperti hukum janggut 
jua. Maka jika ada ia tebal wajib membasuh zahirnya tidak  batinnya, dan jika ada ia jarang 
maka wajib membasuh zahirnya dan batinnya.  

563. Demikian lagi wajib membasuh  daging yang tumbuh pada muka sekalipun ia panjang hingga 
keluar daripada had muka. Bermula, murad daripada bulu yang keluar daripada muka disini 
adalah yang keluar daripada hadnya dengan dihela kepada pihak turunnya. Maka iaitu dikiaskan 
atas rambut yang keluar daripada had kepala yang lagi akan datang kenyataannya. Muhtamal 
pula bahawa murad daripada yang keluar daripada had muka itu yang keluar daripada lingkaran 
bentuk112 muka sebab panjangnya diatas menyalahi yang ghalib. Demikianlah hasil yang 
tersebut didalam Tuhfah.  

564. Sunat tatkala membasuh muka mula daripada pihak muka yang diatas, dan lagi sunat 
membasuhnya dengan dua belah tangan kerana mengikut perbuatan nabi sawm. Maka jika 
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dimulainya membasuh mukanya daripada pihak yang lainnya atau dibasuhnya dengan sebelah 
tangan jua maka iaitu memadai, tetapi adalah ia menyalahi sunnah. 

565. Rukun ketiga daripada rukun-rukun wudhuk : basuh kedua tangan serta kedua siku, dengan 
ijmak kerana firman Allah taala “ َوأَْيَدَيُكْم إَلَى اْلَمَرافَقَ   ” iaitu dan basuhlah tangan-tangan kamu serta 
siku-siku. Wajib membasuh sekelian apa yang ada pada kedua tangan yang tempat fardhu 
seperti bulu sekalipun ia tebal lagi panjang seperti kuku dan daging tumbuh pada tempat fardhu 
dan sekalipun keduanya itu panjang, sama seperti batin lubang dan pecah yang ada pada 
tangan jika tidak tertutup keduanya dengan kulit kerana ia jadi zahir pada ketika itu.  

566. Jika tangannya tercucuk duri umpamanya wajib membasuh tempat duri yang tidak masuk 
kedalam batin daging, dan wajib menghilangkannya kerana ia menegah sampai air kepada 
tempatnya, kerana jika tidak dibasuhnya nescaya tidaklah sah wudhuknya dan sembahyangnya. 
Tetapi jika duri itu masuk kedalam batin daging  dan tertutup dengan kulitnya maka tidak wajib 
membasuhnya dan sahlah wudhuk dan sembahyangnya, sekalipun duri itu bernajis dengan 
darah.  Demikian lagi wajib membasuh sekelian yang tersebut itu pada anggota yang lain 
daripada tangan. 

567. Demikian lagi wajib membasuh tangan yang tumbuh pada tempat fardhu seperti ia tumbuh pada 
siku atau dibawah siku113, sekalipun ia lebih panjang daripada tangan yang asli. Tetapi jika 
tangan itu tumbuh diluar tempat fardhu seperti ia tumbuh diatas siku114 maka ditilik ; jika 
keduanya serupa hingga tidak diketahui mana yang asli dan mana yang lebih nescaya wajiblah 
membasuh keduanya daripada jari hingga sampai kesiku, dan jika tidak serupa seperti bahawa 
diketahui yang lebih daripada yang asli maka wajib membasuh sekelian yang asli dan tidak 
wajib membasuh yang lebih melainkan kadar yang berbetulan dengan tempat fardhu daripada 
yang asli jua, iaitu yang berbetulan dengan siku tangan yang asli hingga kepada yang 
berbetulan dengan hujung jari tangan yang asli. Tidak wajib membasuh yang diluar daripada 
tempat fardhu iaitu yang berbetulan dengan yang diatas siku tangan yang asli dan yang lampau 
daripada hujung jari tangan yang asli jika ada yang lebih itu lebih panjang daripada yang asli. 
Inilah hasil yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah.  

568. Masaalah : jika terkoyak kulit tangan seorang mula daripada ruas tangan yang dibawah sikunya 
hingga sampai kepada ruas tangan yang diatas sikunya115 dan bergantunglah kulit itu dengan 
ruas yang diatas sikunya, nescaya tidak wajib membasuh suatu daripada kulit yang tergantung 
itu kerana ia bergantung pada anggota yang diluar tempat fardhu. Adalah bandingnya seperti 
tumbuh daging atau bulu pada ruas tangan yang diatas siku, maka tidaklah wajib basuh suatu 
daripadanya, sekalipun ia panjang hingga terhulur kepada tempat fardhu.  Tetapi jika terkoyak 
kulit tangan mula dari ruas yang diatas siku hingga sampai kepada ruas yang dibawah siku dan 
bergantunglah kulit itu pada ruas yang dibawah siku nescaya wajiblah membasuh sekelian kulit 
itu kerana ia berantung pada tempat fardhu. Inilah hukumnya jika tidak berhubung sekelian kulit 
itu dengan ruas tangan yang dibawah siku.  

569. Adapun jika ia bercantum dengannya hingga bersedaging dengannya maka tidak wajib 
melainkan membasuh zahirnya jua kerana dharurat. Tetapi jika dikoyakkan ia darinya selepas 
membasuhnya wajiblah membasuh tempatnya kerana hilang dharurat itu. Maka ianya 
bersalahan dengan hukum mencukur janggut yang tebal selepas daripada membasuh zahirnya, 
maka tidak wajib selepas mencukurnya membasuh dagu tempat janggut itu kerana wajib basuh 
zahir janggut yang tebal itu bukan kerana dharurat, kerana terboleh membasuhnya. 
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570. Jikalau terkoyak kulit daripada ruas tangan yang dibawah siku dan berhubung hujungnya dengan 
ruas yang diatas siku serta bercerai barang yang diantara kedua hujung kulit itu daripada 
tangannya nescaya wajiblah atasnya membasuh yang berbetulan dengan tempat fardhu 
daripadanya, pada zahirnya dan batinnya. Tidak wajib membasuh yang diatasnya kerana 
bahawa ia berhubung dengan anggota yang diluar tempat fardhu, sekalipun ia pada asalnya 
daripada kulit tempat fardhu. 

571. Kalau terpotong sebahagian ruas tangan yang dibawah siku nescaya wajiblah membasuh apa 
yang tinggal daripadanya beserta siku, kerana sabda nabi sawm “ ُتمْ إََذا أََمْرُتُكْم بَأَْمٍر َفأُْتوا َمْنُه َما اْسَتَطعْ   ” 
artinya : apabila aku suruh kamu dengan mengerjakan suatu pekerjaan maka kerjakanlah ia 
sekuasa kamu, dan lagi kaedah “ ألَنه اَْلَمْيُسْوُر الَ َيْسقُُط بَاْلَمْعُسْورَ  َ ” artinya : kerana yang mudah tidak 
gugur dengan sebab yang payah.  

572. Kalau terpotong tangannya pada siku seperti bahawa diceraikan tulang lengan bawah116 
daripada tulang lengan atas117 pada sendinya118 hingga tinggallah dua tulang yang dikepala 
tulang lengan atas nescaya wajiblah membasuh kepala tulang yang tersebut itu. Jikalau 
terpotong tangannya pada ruas yang diatas siku nescaya sunatlah membasuh apa yang tinggal 
daripadanya kerana memelihara diatas tahjil yang lagi akan datang. 

573. Faedah: ketahuilah bahawa hakikat tangan pada bahasa adalah daripada jari hingga sampai 
kepada bahu, maka masuk didalamnya pergelangan dan siku dan lengan bawah dan lengan 
atas. Soal: apabila adalah hakikat tangan pada bahasa seperti demikian itu nescaya adalah 
firman Allah taala yang menyuruh basuh tangan itu melengkapi suruh basuh sekeliannya, maka 
betapa kiranya tidak wajib membasuhnya hingga bahu hanya wajib membasuhnya hingga 
sampai kepada siku jua? 

574. Jawab: bahawasa firman Allah taala “ إَلَى اْلَمَرافَقَ   ” artinya : hingga siku adalah ghayah bagi “ اُْتُرُكوا  

” yang ditakdirkan pada kalamNya kerana adalah takdirnya “ َفاْغَسلُوا أًْيَدَيُكْم  َواْتُرُكوا َمْنَها إَلَى اْلَمَرافَقَ   ” 
iaitu : basuhlah tangan kamu dan tinggalkan basuh daripadanya hingga ke siku, maka jadilah 
siku itu tidak masuk pada jumlah yang ditinggalkan basuh daripada, hanya ia masuk pada 
jumlah yang dibasuh, dengan dalil perbuatan nabi sawm dan ijmak. 

575. Rukun yang keempat daripada segala rukun wudhuk: sapu sedikit daripada kulit kepala, 
sekalipun sedikit atau sapu rambut yang didalam had kepala, sekalipun sehelai atau 
setengahnya dengan apa yang dinamakan sapu, samaada disapunya dengan tangannya atau 
dengan selainnya. 

576. Harus membasuhnya ganti daripada sapu dengan tidak makruh. Demikian lagi harus meletakkan 
tangan yang basah diatas kepala dengan tidak disapukan kepadanya, sekalipun dengan 
berlapik apabila sampai basahan kepada kepala, kerana maksud sapu itu menyampaikan basah 
kepada kepala.  

577. Adapun murad daripada rambut yang didalam had kepala itu maka iaitu rambut yang tidak keluar 
daripada hadnya dengan dihelakan kepada pihak turunnya, tidak kepada yang lainnya. Maka 
tidak memada sapu rambut yang tidak didalam had kepala iaitu yang keluar daripadanya 
dengan dihelakan kepada pihak turunnya. Umpama  rambut ubun-ubun, adalah turunnya 
kepada pihak muka maka jika ia panjang sekira-kira kalau keluar hujungnya daripada had 
kepala dengan dihela kepada pihak muka nescaya memadalah sapu pohonnya atau tengahnya 
yang didalam had kepala jua, dan tidak memada sapu hujungnya yang keluar daripadanya, 
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sekalipun ia tidak keluar daripada had kepala sebab dihela kepada pihak yang lain daripada 
pihak muka.  

578. Adapun dalil yang menyebutkan memada sapu sebahagian kepala maka iaitu firman Allah taala “ 
 dengan menjadikan ba’ itu dengan makna sebahagian. Artinya: sapu oleh mu ”َواْمَسُحوا بَُرُءْوَسُكمْ 
sebahagian daripada kepala kamu, maka sebahagian itu melengkapi sedikit dan banyak, dan 
lagi perbuatan nabi sawm menunjukkan memada sapu sebahagian kepala kerana sungguhnya 
nabi sawm adalah dia menyimpan119 diatas sapu ubun-ubunnya tatkala menyapu kepala. Maka 
perbatan nabi sawm pada yang demikian itu menunjukkan bahawa tidak wajib sapu sekelian 
kepala seperti mazhab Maliki, dan tidak wajib sapu satu perempat kepala seperti mazhab Hanafi 
kerana ubun-ubun itu kurang daripada satu perempat kepala. 

579. Bermula, dua telinga bukanlah daripada kepala, maka tidaklah memada menyapunya. 
Bersalahan putih yang berbetulan dengan yang terkeatas daripada yang mengelilingi belakang 
telinga, maka ianya daripada kepala jua. Maka memada menyapunya. Demikian lagi memada 
sapu tulang kepala apabila ianya zahir sebab luka umpamanya.  

580. Syahadan. Kalau seorang mencukur rambut kepalanya kemudian daripada menyapunya tidaklah 
wajib atasnya mengulangi sapu. 

581. Rukun yang kelima daripada rukun-rukun wudhuk : membasuh kedua kaki serta dua buku lali120. 
Maka kalau seorang itu tidak mempunyai buku lali hendaklah diktibarkan kadar buku lali yang 
sederhana daripada yang ghalib daripada manusia, Bersalahan jika ia mempunyai buku lali 
pada selain tempatnya yang biasa, seperti adalah buku lalinya itu hampir dengan lutut, maka 
buku lali itu kebilangan jua, wajib membasuhnya. Adalah bandingannya seperti hasyafah yang 
menyalahi tempatnya yang biasa. Inilah apa yang dikehendaki oleh itlak fuqaha’. Kata 
sebahagian mereka: tidak kebilangan buku lali yang tersebut itu, hanya hendaklah dibilangkan 
kadar buku lali kebanyakan orang.  

582. Kalau terpotong sebahagian kaki yang dibawah buku lali wajiblah membasuh apa yang tinggal 
daripadanya. Kalau terpotong diatas buku lali maka tidaklah wajib membasuh yang tinggal 
hanya sunat jua seperti perintah pada tangan yang terpotong. 

583. Syahadan. Wajib membasuh sekelian yang ada pada tempat fardhu daripada buku lali seperti 
bulu dan daging yang tumbuh dan tempat duri yang tidak masuk kedalam batin daging dan 
lubang yang ada pada kaki dan celah-celah kulit yang pecah. Wajib menghilangkan apa yang 
didalam keduanya daripada umpama lilin atau ubat atau barang sebagainya daripada apa yang 
menegah sampai air kepada kulit, sama seperti perintah membasuh tangan jua. 

584. Syadhadan. Tertentu wajib basuh dua kaki itu pada orang yang tidak memakai dua muza jua. 
Adapun yang memakai dua muza maka tidak tertentu atasnya kewajipan membasuh kedua kaki 
itu, yang wajib diatasnya hanyalah salah satu daripada basuh dua kaki atau sapu atas dua 
muza seperti yang lagi akan datang kenyataannya. 

585. Rukun yang keenam daripada rukun-rukun wudhuk itu : tertib, iaitu mengaturkan rukun-rukun 
yang empat itu seperti aturan yang tersebut didalam ayat Quran yang telah terdahulu sebutnya. 
Maka wajib mendulukan basuh muka serta niat kemudian maka basuh dua tangan kemudian 
maka sapu sebahagian kepala kemudian maka basuh dua kaki. Maka jika disalahinya tertib 
yang tersebut itu nescaya tidakah sah wudhuknya.  

586. Adapun dalil yang menyebutkan wajib tertib pada wudhuk maka iaitu perbuatan nabi sawm yang 
menjelaskan wudhuk yang disuruh dengannya, kerana bahawa nabi sawm tidak berwudhuk 
didalam tiap-tiap keadaan dan tiap-tiap masa melainkan dengan tertib. Maka sekira-kira tidak 

                                                           
119 . menghadkan. 
120 . asalnya : mata kaki. 



wajib tertib nescaya dia meninggalkan pada sesetengah masa akan tertib wudhuknya. Dan lagi 
sabda nabisawm “ َاْبَدُءوا بََما َبَدأَ هللاُ   ” iaitu mulakanlah dengan apa yang telah Allah mulakan 
dengannya, iaitu dengan permulaannya yang ada pada ayat “ َفاْغَسلُوا ُوُجْوَهُكمْ   ” hingga akhinya. 
Maka tidaklah syak pada bahawa yang telah Allah mulakan dengannya pada ayat Quran itu 
adalah suruhan membasuh muka kemudian maka tangan, hingga akhirnya. 

587. Jika kita ditanya orang: betapa kiranya sah hadith nabi yang tersebut itu sebagai dalil pada tertib 
wudhuk pada hal sabda nabi itu tempatnya pada sai’e jua, tatkala sebahagian sahabat 
bertanyakan rasulullah sawm tentang permulaan sai’e daripada Safa kah atau daripada 
Marwah. Maka disahut oleh rasululah sawm dengan sabdanya “ َاْبَدُءوا بََما َبَدأَ هللاُ   ”  itu, maknanya: 
hendaklah kamu mulakan dengan apa yang Allah mulakan dengannya, dia kehendaki firman 
Nya “ َفا َوالَمْرَوَة َمْن َشَعائََر هللاَ   إَنه الصه ”. 

588. Jawab: jawab: hadih yang tersebut itu sah sebagai dalil pada tertib wudhuk kerana lafaznya 
umum maka ianya melengkapi  apa yang dimulai oleh Allah taala pada ayat wudhuk sekalipun 
sebab hadith itu khusus kerana telah sabit pada kaedah mereka itu bahawa perkiraan adalah 
pada umum lafaz jua bukan pada khusus sebab.  

589. Dan lagi pula  menceraikan antara basuh tangan dan basuh kaki yang mana keduanya sejenis 
dengan menyapu sebahagian kepala yang bukan sejenis dengan keduanya tidak dapat tidak 
ada baginya faedah. Maka faedahnya tidak adalah ia melainkan wajib tertib jua bukannya sunat, 
dengan karenah suruhan nabi sawm didalam hadith yang tersebut itu.  

590. Maka kalau empat orang membasuh sekelian anggota wudhuk yang empat itu bagi seorang 
dalam keadaan serentak, sekalipun tidak ada izinya nescaya terangkatlah hadathnya yang pada 
muka jua jika dia berniat sertanya, dan tidak terangkat hadathnya yang pada anggotanya yang 
lain kerana ketiadaan tertib.  

591. Tidak gugur tertib itu sebab lupa atau digagahi seperti sekelian rukun-rukun yang lain dan segala 
syaratnya jua.  

592. Jika seorang yang berhadath kecil menyelam didalam air yang sedikit dan dia berniat kemudian 
daripada tenggelam mukanya dengan niat wudhuk yang kebilangan atau dengan niat 
mengangkatkan hadath janabah umpamanya jika ianya dengan tersalah, tidak dengan 
disengajakannya, nescaya sahlah wudhuknya dan terangkatlah hadath pada sekelian 
anggotanya, sekalipun dia tidak berhenti didalam air itu sekadar masa tertib yang hakiki, kerana 
tertib yang jenis takdir terhasil didalam masa yang sangat singkat. Inilah yang dinakalkan lagi 
yang muktamad, tetapi jika dia berniat sebelum tenggelam mukanya maka tidaklah terangkat 
hadathnya melainkan hadath yang pada mukanya jua, kerana air itu jadi musta’mal dengan 
nisbah anggotanya yang lain daripada muka. Inilah jika dia menyelam kedalam air yang sedikit. 
Adapun jika dia menyelam didalam air yang banyak maka terangkatlah hadathnya pada 
sekelian anggotanya, sekalipun dia berniat sebelum tenggelam mukanya sekalipun.  

593. Syahadan. Kalau seorang berjunub membasuh sekelian badannya serta dengan niat melainkan 
anggota wudhuknya jua yang tidak dibasuhnya, kemudian dia berhadath121 nescaya tidaklah 
wajib atasnya tertib pada membasuh anggota-anggota wudhuknya. Maka barang mana anggota 
yang didulukannya daripada anggota-anggota yang empat itu memadailah ia baginya, kerana 
berhimpun padanya dua hadath dan masuk hadath kecil pada hadath besar. Maka adalah 
hadath kecil itu seolah-olah tidak ujud. Maka dari kerana inilah tidak wajib berniat 
mengangkatkan hadath kecil pada ketika itu, hanya sunat jua, supaya keluar dari khilaf orang 
yang mengatakan tidak masuk hadath kecil pada hadath besar. 

                                                           
121 . iaitu berlaku padanya perkara yang menyebabkan hadath kecil seperti kentut. 



594. Kalau seorang berjunub membasuh sekelian badannya melainkan dua kakinya jua yang tidak 
dibasuhnya, kemudian dia berhadath, hendaklah dibasuhnya kedua kakinya daripada hadath 
besar, kemudian dibasuhnya yang tinggal daripada anggota wudhuknya daripada hadath kecil 
dengan tertib. Tetapi memadainya membasuh dua kakinya daripada hadath besar pada 
pertengahan membasuh sekelian anggota wudhuknya yang tinggal122 atau selepas 
daripadanya.  

595. Maka yang ujud pada rupa masaalah yang pertama dan rupa masaalah yang kedua itu adalah 
dengan wudhuk yang sunyi daripada membasuh dua kaki pada hal adalah keduanya itu 
terdedah123 dan tidak ada padanya suatu penyakit, kerana tidak wajib pada kedua rupa 
masaalah itu membasuh kedua kaki, tetapi tidak sunyi ia daripada tertib kerana wajib tertib pada 
anggota yang tinggal.* Demikianlah  hasil yang tersebut didalam Tuhfah dan Nihayah.  

596. Maka pada rupa masaalah pertama dan kedua itu diperbuatkan teka teki maka dikatakan : 
seorang mengambil wudhuk dan tidak wajib atasnya membasuh kedua kakinya pada hal adalah 
keduanya terbuka dan tidak ada pada keduanya suatu penyakit.  

597. Jikalau seorang syak pada membasuh suatu anggota wudhuk sebelum selesai daripadanya 
hendaklah dibasuhnya dan apa yang kemudiannya. Jikalau dia syak padanya selepas selesai 
daripada wudhuknya tidaklah memudharatkannya.  

598. Fasal pada menyatakan syarat-syarat wudhuk. Bermula hakikat syarat itu : perkara yang lazim 
daripada tiadanya tiada yang disyaratkan, dan tidak lazim daripada adanya ada yang dan tidak 
ada yang disyaratkan dengan menilik kepada dirinya 124. 

599. Adapun yang dikehendaki daripada syarat wudhuk disini maka ianya adalah perkara yang bukan 
rukun-rukunnya daripada tiap-tiap perkara yang terhenti sah wudhuk diatasnya, iaitu sekira-kira 
bila ianya tidak didapati nescaya tidaklah sah wudhuk. 

600. Syarat wudhuk sama seperti syarat mandi adalah sebelas syarat. Pertama: hendaklah ia dengan 
air mutlak. Tidak sah wudhuk dengan selain daripada air atau dengan air yang tidak mutlak. 

601. Kedua: yakin atau zan akan keadaannya mutlak. Maka tidak sah wudhuk seorang dengan air 
yang tidak diyakinkan atau dizankan keadaannya mutlak, sekalipun ternyata kemudiannya 
bahawa air itu mutlak.  

602. Ketiga: hendaklah yang berwudhuk itu Islam. Maka tidak sah wudhuk kafir kerana wudhuk itu 
sebahagian daripada ibadat yang perlu kepada niat, sedang kafir itu bukannya ahli bagi niat. 
Melainkan pada mandi perempuan kafir kitabi yang berniat pada mandinya supaya dia halal 
bagi suaminya yang Islam.  

603. Keempat: hendaklah dia mumayyiz, iaitu membezakan antara yang baik dan yang buruk. 
Tandanya bahawa adalah dia makan dan minum dengan sendirinya dan bersuci dengan 
sendirinya. Maka tidak sah wudhuk kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Demikian lagi segala 
ibadat selain wudhuk, melainkan wudhuk kanak-kanak kerana tawaf seperti yang lagi akan 
datang kenyataannya. 

604. Kelima: ketiadaan sharif125. Ia adalah yang diibaratkan dengan mengekalkan niat pada hukum, 
seperti bahawa dia tidak membawa perkara yang merosakkan niat seperti riddah dan yang 
memutuskannya. Maka tidak sah wudhuk orang yang kedatangan riddah didalam wudhuknya 
atau yang memutuskannya niat wudhuknya. 

                                                           
122 . iaitu yang selain kedua kakinya. 
123 . iaitu tidak ada balutan – satir. 
124 . iaitu dengan menilik kepada diri syarat itu. “ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم وجوده وجود وال عدم بالنظر لذاته” lihat al 

bajuri 137 j. 1 untuk lebih penjelasan. 
125 . perkara yang memalingkan, iaitu memalingkan dari niat wudhuk. 



605. Keenam: suci dari haid dan nifas. Maka tidak sah wudhuk perempuan yang berhaid dan bernifas. 
Tetapi akan datang bahawa mandi-mandi yang disunatkan pada haji tidak disyaratkan pada 
sahnya suci daripada haid dan nifas. 

606. Ketujuh : tidak ada pada anggotanya apa yang mengubah air dengan ubah yang memudharatkan 
seperti bedak. Maka tidak sah wudhuk orang yang ada pada anggotanya yang demikian itu. 

607. Kelapan: tidak dia menta’likkan niatnya. Maka tidak sah wudhuk orang yang menta’likan niatnya 
seperti dikatanya “ َنَوْيُت اْلُوُضْوَء إَْن َشاَء هللاُ َتَعالَى  ”, melainkan jika dia kasadkan dengan kata “ إَْن َشاَء  

 .itu mengambil berkat jua ”هللاُ َتَعالَى 
608. Kesembilan: tidak ada pada anggotanya apa yang menegah sampai air kepadanya seperti lilin 

atau getah atau kapur atau minyak yang beku atau daki yang dibawah kuku atau barang 
sebagainya. Bersalahan peluh yang beku diatas badannya kerana ia seperti satu juzuk 
daripadanya. Maka dari kerana inilah batal wudhuk sebab menyentuhnya.  

609. Kesepuluh: tahu kaifiatnya, seperti dia tidak iktikadkan fardhu yang tertentu daripada perbuatan 
wudhuk sebagai sunat. Maka tidak sah wudhuk orang yang mengiktikadkan sekelian perbuatan 
wudhuk itu sunat atau sebahagian fardhunya yang tertentu sebagai sunat. Adapun jika dia 
iktikadkan segala perbuatan wudhuk itu fardhu atau dia iktikadkan bahawa sebahagian 
perbuatannya fardhu dan sebahagiannya sunat dengan tidak membezakan antara keduanya 
atau dia membezakannya tetapi dia tidak iktikadkan yang fardhu sebagai sunat, hanya dia 
iktikadkan yang fardhu itu fadhu jua, maka sahlah wudhuknya pada tiga masaalah ini. 

610. Kesebelas: mengalirkan air pada anggotanya yang dibasuh sekira-kira diperoleh hakikat basuh. 
Maka tidak sah wudhuk orang yang tidak mengalirkan air pada anggotanya yang dibasuh, 
seperti bahawa dia menyapukannya pada anggotanya itu.  

611. Inilah sebelas perkara syarat bagi wudhuk orang yang salim. Adapun orang yang sentiasa 
berhadath seperti salisil baul dan yang mustahadhah maka ditambahkan pula atas yang 
demikian itu tujuh syarat. 

612. Pertama: masuk waktu sembahyang. Kedua: zan masuknya. Ketiga: mendulukan istinja atas 
wudhuk. Keempat: mandulukan tahaffuz126 yang diperlukan diatas wudhuk. Kelima: mualat, 
iaitu berturut-turut antara istinja dan tahaffuz itu. Keenam: mualat antara keduanya dan antara 
wudhuk. Ketujuh: mualat antara perbuatan wudhuk dan sembahyang. Inilah tujuh syarat yang 
dihimpunkan dengan sebelas syarat itu, jadilah jumlahnya lapan belas syarat.  

613. Fasal pada menyatakan segala sunat wudhuk. Bermula, makna sunat dan tatawwu’ dan 
mustahab dan mandhub dan nafl dan hasan dan marghub fih pada syara’ adalah satu jua, iaitu 
barang yang diberi pahala atas memperbuatnya dan tidak disiksa diatas meninggalkannya.  

614. Syahadan. Adalah sunat wudhuk itu amat banyak, maka sebahagian daripadanya bersugi seperti 
apa yang telah terdahulu kenyataannya. Maka hendaklah dia niatkan sunat wudhuk dengan 
bersugi itu. Inilah kaul yang mengatakan bahawa tempat bersugi itu sebelum mengucap “ بَْسَم  

 Tetapi yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dan syarah Bafadhal .”هللاَ 
bahawa tempat bersugi itu kemudian daripada membasuh dua tangan dan sebelum kumur-
kumur. Maka ketika itu tidaklah ia perlu kepada niat kerana dipadakan dengan niat tatkala 
mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”.  

615. Daripada sunat-sunat wudhuk mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”, sekalipun berwudhuk dengan air yang 
dirampas, seperti yang telah disebutkan oleh syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli didalam 
syarah ‘Ubab dan Nihayah. Sekurang-kurangnya “ بَْسَم هللاَ   ” dan yang sempurnanya “ ْحَمَن   بَْسَم هللاَ الره

َحْيمَ  “ kerana mengikut perbuatan nabi sawm, dan lagi sabda nabi sawm ,”الره ُئوا بَبَْسَم هللاَ   َتَوضه ” 
artinya : berwudhuklah kamu dengan nama Allah. Sunat mengucap “ أَُعْوُذ بَاّلِلَ   ” sebelumnya, dan 

                                                           
126 . langkah jaga-jaga seperti basuh dan sumbat dan memakai cawat. 



sunat kemudian daripada mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”  itu mengucapkan “ َ َعلَى االَْسالََم َونَْعَمتَهَ   َ . اَْلَحْمُد ّلَِله اَْلَحْمُد ّلَِله

“ Imam Ghazali menambah selepasnya .”الهَذى َجَعَل اْلَماَء َطُهْوًرا َياَطْيَن َوأَُعْوُذ بََك َربِّ أَُعْوُذ بََك َمْن هَ   َمَزاَت الشه

  .”َربِّ أَْن َيْحُضُرْونَ 
616. Pada mazhab imam Ahmad mengucapkan “ بَْسَم هللاَ   ”  itu wajib kerana sabda nabi sawm “ الَ ُوُضْوَء  

“ artinya : tidak ada wudhuk bagi orang yang tidak mengucap ”لََمْن لَْم ُيَسمِّ هللاَ  ْسَم هللاَ بَ   ” maka 
ditanggungkan hadith ini diatas menafikan sah, iaitu tidak sah wudhuk bagi orang yang tidak 
mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”. Maka ia ditolak oleh orang sahabat-sahabat imam Syafi’e dengan bahawa 
hadith ini dhaif tidak sah sebagai dalil, dan jikalau ditakdirkan ia sahih tidak dhaif maka ianya 
ditakwilkan dengan menanggungkannya diatas menafikan sempurna, iaitu tidak sempurna 
wudhuk orang yang tidak mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”,  tetapi sah.  

617. Jika ditinggalkan mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”  itu pada permulaan wudhuk dengan lupa atau sengaja 
maka hendaklah dibawanya sebelum selesai wudhuknya supaya diperoleh sunat. Maka 
hendaklah diucapnya tatkala itu “ لََه َوآَخَرهَ   بَْسَم هللاَ فَْي أَوه ”. Jika sudah selesai dari wudhuknya maka 
tidak sunat baginya mengucapkan “ بَْسَم هللاَ   ”  kemudiannya.  

618. Demikian lagi makan dan minum apabila ditinggalkannya mengucap “ بَْسَم هللاَ   ” pada permulaan 
dan pada pertengahan. Maka tidak sunat baginya mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”  kemudian daripadanya 
kerana yang dimaksudkan daripada mengucapkannya adalah mengambil berkat jua bukan 
kerana membuatkan Syaitan muntah. Inilah yang tersebut didalam Tuhfah dan Fathul Jawawad 
dan Imdad dan Syarah Bafadhal.  

619. Yang tersebut didalam Mughni dan Nihayah bahawa apabila seorang tidak mengucap “ هللاَ  بَْسمَ   ” 
pada permulaan makan dan minum dan tidak pada pertengahannya maka sunat baginya 
mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”  kemudian daripadanya supaya dimuntahkan oleh syaitan makanan yang 
dimakannya. Maka ianya bersalahan dengan wudhuk. Adapun jimak apabila seorang itu tidak 
mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”  sebelum daripadanya maka tidak sunat baginya mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”  pada 
pertengahannya kerana makruh berkata-kata tatkala jimak. 

620. Syahadan. Adalah mengucap “ بَْسَم هللاَ   ” pada wudhuk itu sunat ain dan pada makan sunat kifayah. 
Begitu juga pada jimak.  

621. Sebahagian daripada sunat wudhuk itu membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan 
selepas mengucap “ بَْسَم هللاَ   ”. Maka sunat disertakannya niat wudhuk dengan “ بَْسَم هللاَ   ” serta 
permulaan membasuh dua tapak tangan. Maka murad daripada mendulukan “ َبْسَم هللاَ   ” diatas 
membasuh dua tapak tangan adalah mendulukannya diatas selesai daripada membasuhnya.  

622. Daripada sunat wudhuk itu menyebut dengan lidah akan lafaz niat supaya ia menolong hati pada 
menghadhirkan niat. Tempatnya sebelum mengucap “ بَْسَم هللاَ   ” yang beserta dengan niat, seperti 
dikatanya “ َحْيَم   ْحَمَن الره َنَوْيُت َرْفَع اْلَحَدَث بَْسَم هللاَ الره ”, maka iaitu seperti mendulukan lafaz niat takbir 
diatas takbir ihram. Atau mengiringi “ بَْسَم هللاَ   ” seperti dikatanya “ َحْيَم َنَوْيُت َرْفَع اْلَحَدَث   ْحَمَن الره بَْسَم هللاَ الره

” supaya melengkapi berkat “ بَْسَم هللاَ   ” akan lafaz niat itu. Atau tatkala hendak membasuh muka 
jika ditakhirkanya niat itu kepada membasuh muka. Tetapi menyertakannya dengan ucap “ بَْسَم  

 dan mengekalkannya hingga membasuh muka itu terafdhal supaya diberi pahala dia diatas ”هللاَ 
segala sunat wudhuk yang terdahulu daripadanya. Inilah hasil sekelian yang yang tersebut 
didalam Tuhfah dan syarah Bafadhal. 

623. Syahadan. Sunat membasuh dua tapak tangan itu dengan serentak jua kerana mengikut 
perbuatan nabi sawm. Maka tidak sunat mendulukan basuh yang kanan atas yang kiri. Tidak 
ada beza pada sunnah basuh tangan itu diantara bahawa ianya selepas bangun tidur atau tidak, 
dan samaada dia hendaki memasukkan kedua tangan kedalam bejana atau tidak, dan samaada 
dia syakkan sucinya atau yakinkannya.  

624. Tetapi jika dia syak pada suci kedua tangannya nescaya makruhlah baginya menyelamkan 
keduanya kedalam air yang sedikit atau kepada benda cair yang banyak sebelum 



membasuhnya tiga kali, samaada dia lepas bangun tidur atau tidak, kerana nabi sawm telah 
menegah orang yang bangun dari tidurnya dari menyelamkan tangannya kedalam bejana air 
hingga dibasuhnya tiga kali, dan dia meng’illatkan yang demikian itu dengan bahawa dia tidak 
tahu dimana tangannya bermalam. Maka katanya ini menunjukkan bahawa yang menuntut 
basuh itu adalah syaknya pada najis tangannya dengan sebab tidur kerana adalah mereka itu 
beristinja dengan batu. Dihubungkan dengan syak sebab tidur akan syak dengan sebab yang 
lain.  

625. Tidak hilang karahah itu melainkan dengan membasuhnya tiga kali, sekalipun diyakinkan sucinya 
dengan sekali basuh, kerana bahawa syari’ apabila menghinggakan hukum dengan satu hingga 
nescaya tidaklah keluar mukallaf daripada janjinya melainkan dengan menyempurnakan 
hingganya. Inilah hukum orang yang syak bernajis tangannya. 

626. Adapun orang yang yakinkan najisnya maka haramlah dia menyelamkannya kedalam air yang 
sedikit atau benda cair yang banyak, sekalipun kita katakan makruh menajiskan air yang sedikit, 
kerana barang yang lazim darinya daripada melumurkannya dengan najis maka ianya haram.  

627. Adapun jika dia yakinkan suci tangannya atau adalah air itu banyak maka tidak makruh 
menyelamkannya kedalam bejana air. Itupun jika ada yakinnya itu bersandar kepada basuh tiga 
kali sebelumnya. Adapun jika yakinnya itu bersandar kepada basuh sekali atau dua kali 
daripada najis yang diyakinkan atau yang disyakkan maka makruh menyelamkannya sebelum 
daripada menggenapkan basuh yang sebelum itu kepada tiga kali.  

628. Bermula, basuh yang tiga maka ia adalah yang disunatkan pada awal wudhuk, tetapi tatkala syak 
sunat mendulukan membasuhnya tiga kali diatas menyelamkannya.  

629. Jikalau seorang syakan bernajis tanganya dengan najis mughallazah maka tidaklah hilang 
karahah itu melainkan dengan membasuhnya tujuh kali salah satu daripadanya dengan tanah 
demikianlah yang terebut didalam Nihayah.  

630. Daripada sunat wudhuk itu adalah kumur-kumur kemudian daripada membasuh dua tapak 
tangan, dan memasukkan air kehidung kemudian daripada kumur-kumur, kerana mengikut 
perbuatan nabis sawm. Terhasil sekurang-kurang sunat kumur-kumur dan memasukkan air 
kehidung itu dengan menyampaikan air kepada mulut dan hidung, sekalipun dengan tidak 
memutarkan air itu didalam mulutnya dan tidak diluahkannya dan tidak dia menyedutnya 
dengan hidungnya dan tidak menghembuskannya dengannya.  

631. Yang terakmal pada kumur-kumur itu bahawa hendaklah dia memutarkan air itu didalam 
mulutnya kemudian meluahkannya, dan yang terakmal pada memasukkan air kehidung itu 
bahawa hendaklah dia menyedut air dengan hidungnya kemudian maka dia 
menghembuskannya dengannya. Bermula, menghimpunkan kumur-kumur dan memasukan air 
kehidung itu terafdhal daripada menceraikan keduanya. Maka kaifiat pada menghimpunkan itu 
tiga kaifiat.  

632. Pertama: bahawa dia himpunkan keduanya dengan tiga ceduk127, seperti bahawa dia berkumur-
kumur dengan tiap satu ceduk daripada yang tiga ceduk kemudian maka dia menghisap air 
kehidungnya dengan yang tinggal daripadanya.  

633. Kaifiat yang kedua: bahawa dihimpunkan keduanya dengan satu ceduk seperti bahawa dia 
berkumur-kumur dengan satu ceduk tiga kali berturut-turut, kemudian maka dihisapnya yang 
tinggal daripadanya kehidungnya tiga kali berturut-turut.  

634. Kaifiat yang ketiga bahawa dihimpunkan keduanya dengan satu ceduk seperti bahawa dia 
berkumur-kumur dengan satu ceduk kemudian menghisap yang tinggal kehidungnya, kemudian 

                                                           
127 . Asalnya : جالق , dengan cha – c. Wallahu a’lam. 



dia berkumur-kumur pula dengan yang tinggal kemudian menghisapnya kehidungnya, kemudian 
maka dia berkumur-kumur pula dengan yang tinggal kemudian menghisapnya kehidungnya.  

635. Inilah tiga kaifiat pada menghimpunkan keduanya. Maka kaifiat yang pertama daripadanya 
adalah yang terafdhal. Terhasillah asal sunnah dengan menceraikan kumur-kumur dan 
memasukkan air kehidung.  

636. Maka kaifiat menceraikan itu tiga kaifiat. Pertama : bahawa dia berkumur-kumur tiga kali dengan 
satu ceduk kemudian maka dihisapnya air kehidungnya tiga kali dengan satu ceduk. Kaifiat 
kedua : bahawa dia berkumur-kumur tiga kali dengan tiga ceduk kemudian maka dihisapnya air 
kehidungnya tiga kali dengan tiga ceduk. Kaifiat ketiga : bahawa dia berkumur-kumur sekali 
dengan satu ceduk kemudian maka dihisapnya air kehidungnya sekali dengan satu ceduk, 
kemudian maka berkumur-kumur pula sekali dengan satu ceduk kemudian maka dihisapnya air 
kehidungnya sekali dengan satu ceduk, kemudian maka dia berkumur-kumur pula sekali dengan 
satu ceduk  kemudian maka dihisapnya air kehidungnya sekali dengan satu ceduk. Inilah tiga 
kaifiat pada menceraikan keduanya. Maka kaifiat yang pertama daripadanya itulah yang 
terafdhal daripada dua kaifiat yang kemudiannya. 

637. Bermula, yang terafdhal pada kumur-kumur dan memasukkan air kehidung itu adalah dengan 
mubalaghah jika dia tidak puasa, seperti bahawa dia menyampaikan air kepada kesudahan 
lagnit-langit dan kepada dua pihak gigi-gigi dan gusi, luar dan dalam. Sunat melalukan telunjuk 
tangan kiri diatasnya dan meludahkan air kumur-kumur. Dan seperti bahawa dia menaikan air 
dengan nafasnya kepada khaisyumnya128 serta memasukkan kelingking tangan kirinya dan 
menghilangkan barang yang didalamnya daripada cemar-cemar. Adapun jika dia puasa maka 
makruh baginya mubalaghah pada keduanya kerana takut terlancar air kepada kerongkongnya 
atau kepada otaknya maka jadi batallah puasa dia dengannya. 

638. Bermula, tertib antara membasuh dua tapak tangan dan kumur-kumur dan memasukan air 
kehidung itu mustahak jua bukan mustahab129. Maka barang yang didulukan daripada 
tempatnya sia-sia jua, tidak kebilangan. Maka jika seorang berkumur-kumur beserta 
memasukkan air kehidung, atau dia mendulukan memasukkan air kehidung atas berkumur-
kumur, atau dia dia simpan diatas memasukkan air kehidung jua, nescaya tidaklah kebilangan 
yang demikian itu.  

639. Jika dia mendulukan kumur-kumur dan memasukkan air kehidung atas basuh dua tapak tangan 
nescaya kebilanganlah basuh dua tapak tangan itu dan tidak kebilanganlah kumur-kumur dan 
memasukkan air kehidung itu, hanya sia-sia jua keduanya. Inilah yang tersebut didalam Tuhfah 
dan syarah Bafadhal. Maka ianya besalahan dengan yang tersebut didalam Nihayah. 

640. Bermula, faedah pada mendulukan kumur-kumur dan memasukkan air kehidung diatas wudhuk 
itu supaya dikenal dengan keduanya akan sifat- sifat air iaitu rasanya dan baunya dan 
warnanya, adakah ia berubah atau tidak. Didulukan kumur-kumur diatas memasukkan air 
kehidung kerana mulut lebih mulia daripada hidung dan manfaatnya lebih banyak daripada 
manfaat hidung dari kerana ia tempat Quran dan zikir-zikir.  

641. Daripada sunat wudhuk itu menigai basuhan anggota, sekalipun orang yang salisil baul, dan 
menigai sapu kepala, tetapi tidak sunat menigai sapu serban dan jabirah dan dua muza. Yang 
demikian itu khilaful aula. Inilah yang tersebut didalam Tuhfah dan syarah Bafadhal. Adapun 
yang tersebut didalam Nihayah maka sunat menigai sapu jabirah dan serban dan sunat menigai 
sapu dua muza.  
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642. Demikian lagi sunat menigai menyelati janggut dan menigai gosok dan sugi dan menigai zikir-
zikir seperti mengucap bismillah dan doa kerana mengikut perbuatan nabi pada kebanyakkan 
daripada yang demikian itu. 

643. Bermula, kaifiat menigai gosok itu dua kaifiat. Pertama bahawa adalah tiga kali gosok itu 
kemudian daripada tiga kali basuh. Keduanya: adalah tiap-tiap satu gosok daripada tiga gosok 
kemudian daripada tiap-tiap satu basuh yang tiga . Maka kaifiat yang pertama itu terutama. 
Demikianlah dikiaskan pada kaifiat menyelati umpama janggut.  

644. Hasil sunat menigai basuh dengan menggerakkan anggota tiga kali didalam air. 
645. Masaalah: adakah sunat menigai niat wudhuk atau tidak? Maka yang tersebut didalam Hasyiah 

Syubramalisi bahawa menigai niat itu sunat. Maka adalah niat yang kedua dan yang ketiga itu 
menta’kidkan niat yang pertama jua, tidak membatalkannya. Bersalahan dengan mengulangi 
niat sembahyang. Tersebut didalam Syarah ‘Ubab pada sunat menigai niat itu dua ihtimal. 

646. Syahadan. Tidak terhasil sunat menigai melainkan kemudian daripada sempurna kadar yang 
wajib pada yang pertama. Maka jika tidak terhasil kadar yang wajib itu melainkan dengan tiga 
kali basuh umpamanya nescaya tidaklah terhasil menigai dengan basuh yang kedua dan yang 
ketiga daripadanya, kerana kadar yang wajib tidak sempurna dengan basuhan yang pertama 
hanya sempurna dengan yang ketiga, maka tidaklah dibilangkan tiga basuhan itu melainkan 
sekali basuh jua. Maka perlu kepada menghasilkan sunat menigai itu kepada menambahkan 
dua kali basuh lagi selepasnya.  

647. Tidak terhasil sunat menigai bagi orang yang berwudhuk tiga kali berturut-turut dalam keadaan 
dibasuhnya anggotanya sekali-sekali didalam ketiga kali wudhuknya itu, kerana yang demikian 
itu tidak manqul dari nabi sawm, dan lagi kerana berjauhan antara tiga basuhan yang didalam 
tiga wudhuk itu. Bersalahan menigai pada berkumur-kumur dan memasukkan air kehidung pada 
setengah kaifiat menghimpunkan keduanya.  

648. Masaalah : terkadang wajib meninggalkan menigai seperti segala sunat wudhuk yang lain kerana 
picik waktu, dengan sekira-kira jika dia menigai nescaya tidaklah didapatinya sembahyang yang 
semurna didalam waktu, atau kerana takutkan dahaga haiwan yang muhtaram pada hal adalah 
air itu sadikit sekira-kira jika dia menigai nescaya tidaklah tinggal untuk diminum haiwan itu, atau 
kerana dia perlu kepada air yang sedikit untuk menyempurnakan wudhuk dengan sekira-kira jika 
dia menigai tidak cukup air bagi menyempurnakan wudhuknya. Dan terkadang sunat 
meninggalkan menigai kerana memperdapati sembahyang jamaah yang tidak diharapnya 
mendapat jamaah yang lain. 

649. Bermula, orang yang syak hendaklah dia mengambil yang yakin. Maka jika yang disyakkannya 
itu wajib maka mengambil dengan yakin itu wajib, seperti syak pada meratakan basuhan 
anggota, rata kah terbasuh anggota atau tidak? Maka pada ketika itu wajib atasnya 
menjadikannya belum rata kerana ia adalah yang yakin dan wajib diatasnya meratakannya. Jika 
yang disyakkannya sunat maka mengambil yang yakin itu sunat jua, seperti dia syak pada 
bilangan basuh atau sapu atau selainnya, tiga kali kah atau dua kali? Maka hendaklah 
dijadikannya dua kali jua kerana ia adalah yang yakin. Dan sunat baginya menambah yang 
ketiga.  

650. Daripada sunat-sunat wudhuk itu menyapu sekelian kepala kerana mengikut perbuatan nabi 
sawm dan supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya. Yang jatuh sebagai fardhu 
daripada sapuan itu adalah sekadar yang memadai jua. Yang lebih daripada itu jatuh sebagai 
sunat. 

651. Bermula, yang terakmal pada kaifiat menyapu itu bahawa dia letakkan kedua telunjuknya diatas 
permulaan kepalanya yang pada pihak hadapan serta dipertemukannya hujung telunjuknya 
yang kanan dengan yang kiri dan dia letakkan kedua ibu jarinya atas kedua pelipisnya lalu dia 



memperlalukan kedua telunjuknya itu hingga sampai kepada tengkoknya. Kemudian maka dia 
kembalikannya kepada tempat permulaannya jika ada baginya rambut yang terbalik dengan 
yang pertama itu. Demikianlah dikerjakan tiga kali. Tidak dikira mengembalikannya itu sapuan 
yang kedua.  

652. Jika tidak ada baginya rambut atau ada rambut baginya tetapi tidak terbalik kerana pendeknya 
maka janganlah dikembalikan kedua telunjuknya kepada tempat permulaannya kerana 
ketiadaan faedah. Maka jika dikembalikannya jua kepada tempat permulaannya nescaya 
tidaklah dibilangkan ia sebagai sapuan yang kedua kerana air itu menjadi musta’mal. Inilah 
hukumnya jika tidak ada diatas kepalanya serban atau kopiah atau barang sebagainya. 

653. Adapun jika ada diatas kepalanya serban dan sukar menanggalkannya atau tidak sukar hanya 
dia tidak mahu menanggalinya maka hendaklah disapunya tiga kali satu juzuk daripada 
kepalanya sekadar yang memadai daripada fardhu. Yang terutama hendaklah juzuk yang 
disapunya itu ubun-ubun supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya, kemudian dia 
sempurnakan sapuannya itu diatas serbannya atau barang sebagainya, kerana nabi sawm 
adalah dia menyapu ubun-ubunnya yang mulia kemudian maka dia sempurnakan sapuan diatas 
serbannya. Maka diketahui daripada yang demikian itu  bahawa tidak memada  jika 
disimpankan130 diatas menyapu serban jua.  

654. Dan lagi diketahui daripada ibarat mereka itu “menyempurnakan sapuan diatas serban” bahawa  
menyapu serban itu terkemudian daripada menyapu kepala dan bahawa yang disapu daripada 
serban itu adalah yang lain daripada apa yang berbetulan dengan yang disapu daripada kepala. 
Maka yang demikian itu menghasilkan asal sunat. 

655. Kata syeikh Tablawi: bahawa yang terakmal hendaklah disapunya sekelian serbannya.  
656. Daripada sunat-sunat wudhuk itu menyapu dua telinga zahirnya dan batinnya. Yang terafdhal 

hendaklah menyapunya itu dengan air yang baru iaitu dengan yang lain daripada basahan dari 
sapuan kepala yang pertama.  

657. Dan lagi sunat menyapu kedua lubang telinganya. Yang terafdhal hendaklah menyapunya itu 
dengan air yang baru, iaitu dengan air yang lain daripada air yang ada pada kepala dan yang 
ada pada dua telinganya. Tetapi jika dia menyapunya dengan air itu nescaya hasillah sunat, 
sama seperti hasil asal sunat jika disapunya kedua lubang atau kedua telinga dengan air 
sapuan kepala yang kedua dan yang ketiga. 

658. Bermula, yang sunat pada kaifiat menyapu dua telinga serta menyapu dua lubangnya bahawa 
disapunya dengan hujung dua telunjuknya akan dua lubang telinganya dan disapunya dengan 
perut ruas kedua telunjuknya akan batin kedua daun telinganya serta segala perlipatannya dan 
disapukan perut ruas dua ibu jari tangannya atas zahir kedua daun telingannya. Demikianlah 
dikerjakan tiga kali. Kemudian maka dipertemukan kedua tapak tangannya yang basah dengan 
kedua telinganya tiga kali. 

659. Sunat membasuh kedua telinganya tiga kali tatkala membasuh mukanya. Dan lagi sunat 
menyapu keduanya tiga kali tatkala menyapu kepala. Maka jadilah jumlah basuh dan sapu pada 
dua telinga itu dua belas kali. Demikianlah yang tersebut didalam Hasyiah Barmawi. 

660. Daripada sunat-sunat wudhuk itu menyelati jangut yang tebal atau tali tudung yang tebal pada 
lelaki. Demikian lagi tiap-tiap bulu muka yang wajib dibasuh zahirnya tidak batinnya. Yang 
terafdhal pada menyelati itu adalah dengan sekelian jari tangan kanan dengan didatangkan dari 
bawah janggut umpamanya. Sunat menyelati itu tiga kali  dengan tiga kali ceduk131 air kerana 
mengikut perbuatan nabi sawm.  
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661. Tidak ada beza pada sunat menyelati itu diantara bahawa adalah dia berihram atau tidak. Tetapi 
jika dia berihram maka hendaklah dia menyelati dengan perlahan-lahan supaya terpelihara 
daripada tercabut janggutnya. Inilah hasil yang tersbut didalam Mughni dan Tuhfah kerana 
mengikut imam Zarkasyi didalam al Khadim. Adapun yang diiktimadkan oleh  syeikh Ramli 
didalam Nihayah kerana mengikut Ibnu Muqri bahawa orang yang berihram tidak sunat 
menyelati janggutnya. 

662. Daripada sunat-sunat wudhuk itu adalah menyelati jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Yang 
terutama pada menyelati jari-jari tangan itu adalah dengan tasybik iaitu dengan memasukkan 
sekelian jari sebelah tangannya diantara sekelian jari tangannya yang satu lagi supaya terhasil 
maksudnya dengan segera dan mudah. Adapun tasybik yang makruh maka ianya tertentu 
dengan orang yang ada didalam masjid kerana menanti sembahyang.  

663. Yang terutama pada menyelati jari-jari kaki itu adalah dengan kelingking tangan kiri dengan dia 
memasukkannya dari pihak bawah diantara jari-jari kakinya dimulainya dari pihak kelingking kaki 
kanan hingga sampai ke kelingking kaki kiri, kerana yang demikian itu mudah serta memelihara 
sunat mendulukan kanan atas kiri, kerana nabi sawm adalah dia menyuruh dengan menyelati 
sekelian jari tangan dan kaki, dan lagi adalah nabi sawm mengosok dengan kelingkingnya akan 
sekelian jari kakinya.  

664. Tetapi tempat sunat menyelati jari-jari itu jika sampai air kepadanya dengan tidak diselati. 
Adapun jika tidak sampai air kepadanya melainkan dengan diselatinya seperti jarinya itu rapat-
raat maka menyelatinya adalah wajib bukannya sunat. Tetapi jika jarinya itu bersedaging 
haramlah diatasnya memisahkannya132 kerana menyiksa dan menyakiti anggota dengan tidak 
dharurat. 

665. Daripada sunat-sunat wudhuk itu adalah mendulukan tangan kanan atas tangan kiri dan 
mendulukan kaki kanan atas kaki kiri, sekalipun jika dia memakai dua muza. Adapun selain 
tangan dan kaki seperti dua tapak tangan dan dua pipi dan dua telinga maka dia membasuh 
keduanya dengan serentak. Ini sekeliannya pada orang yang ada baginya dua tangan.  

666. Adapun orang yang terpotong sebelah tangan atau yang dijadikan dengan sebelah tangan maka 
sunat baginya mendulukan kanan atas kiri pada sekelian anggota wudhuknya jika dia 
mengambil wudhuk dengan sendirinya, hinggakan membasuh mukanya. Maka sunat baginya 
membasuh mukanya yang pada pihak kanan kemudian maka membasuhnya yang pada pihak 
kiri, kerana nabi sawm adalah dia kasih mendulukan kanan atas kiri pada toharahnya dan 
memakai selipar dan menyisir rambut dan pada memakai celak dan memakai kain dan 
mengerat kuku dan mengandam misai dan mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut dan 
barang sebagainya.  

667. Daripada sunat-sunat wudhuk itu melanjutkan ghurrah dan tahjil. Bermula, murad daripada 
melanjutkan ghurrah itu adalah membasuh tempat yang lebih dari kadar yang wajib pada muka, 
daripada sekelian pihak keliling muka. Inilah sekurang-kurang melanjutkan ghurrah. Kesudahan 
melanjutkannya adalah membasuh serta muka akan kedua papan leher dan sekelian permulaan 
kepala yang pada keliling mukanya. 

668. Murad daripada melanjutkan tahjil itu adalah membasuh tempat yang lebih dari kadar yang wajib 
pada kedua tangan dan kedua kaki, daripada sekelian pihak, seperti dibasuhnya serta kedua 
lengannya akan sebahagian lengan atasnya dan dibasuhnya serta kedua kakinya akan 
sebahagian betisnya. Inilah sekurang-kurang melanjutkan tahjil. Adapun kesudahan 
melanjutkannya maka iaitu menghabisi basuh sekelian lengan atas kedua tangannya dan 
menghabisi basuh sekelian betis kedua kakinya.  
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669. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa ghurrah itu nama bagi basuhan yang wajib 
pada muka dan tahjil itu nama bagi basuhan yang wajib pada kedua tangan dan kedua kaki. 
Inilah yang tersebut didalam Tuhfah. Adapun yang tersebut didalam Syarah ‘Ubab maka 
ghurrah itu nama bagi basuhan yang lebih diatas yang wajib pada muka dan tahjil itu nama bagi 
basuhan yang lebih diatas yang wajib pada dua tangan dan dua kaki. Yang tersebut didalam 
Nihayah bahawa ghurrah itu dan tahjil itu meliputi tempat basuh yang wajib dan yang sunat.  

670. Sunat melanjutkan tahjil sekalipun terpotong tempat fardhu daripada dua tangan dan dua kaki, 
kerana nabi sawm menyuruh melanjutkan ghurrah dan tahjil itu dengan sabdanya “ تَْي ُيْدَعْوَن   إَنه أُمه

َتُه َوَتْحَجيْ  لَْيَن َمْن آَثاَر اْلُوُضْوَء َفَمَن اْسَتَطاَع َمْنُكْم أَْن ُيَطْيَل ُغره ا ُمَحجه لَُه َفْلَيْفَعلْ َيْوَم اْلقََياَمَة ُغّرً ” artinya: sungguhnya 
umat ku diseru pada hari kiamat dengan nama “ لَْينَ   ا ُمَحجه ُغّرً ” artinya : orang-orang yang putih 
muka lagi putih tanan dan kaki kerana cahaya bekas wudhuk. Maka barang siapa daripada 
kamu kuasa melanjutkan ghurrah dan tahjilnya maka hendaklah dia perbuatnya. Riwayat 
Muslim.  

671. Daripada sunat-sunat wudhuk itu adalah mualat, artinya : berturutan antara perbuatan-perbuatan 
wudhuk orang yang salim, seperti bahawa dia membasuh atau menyapu anggota yang kedua 
sebelum kering anggota yang telah dibasuhnya sebelum itu serta sederhana suhu dan133 dan 
masa dan tabiat badan. Ditakdirkan anggota yang disapu dengan anggota yang dibasuh pada 
dhobit mualat itu. Terkadang wajib mualat iaitu pada wudhuk orang yang salisil baul seperti 
yang telah terdahulu kenyataannya.  

672. Maka diketahui daripada sunat mualat pada wudhuk orang yang salim itu bahawa menceraikan 
perbuatan-perbuatan wudhuk itu tidak memudharatkan pada sahnya, sekalipun lanjut masa 
perceraiannya. Tetapi jika lanjut masanya itu dengan tidak ada uzur maka ianya khilaful aula, 
bukannya makruh, dan jika lanjut masanya itu dengan uzur seperti lupa atau kehabisan air atau 
lari dari suatu yang ditakutinya atau barang sebagainya maka ianya mubah, kerana bahawa 
nabi sawm, adalah dia mengambil wudhuk dipekan maka dibasuhnya mukanya dan dua 
tanganya dan disapunya sebahagian kepalanya yang mulia, kemudian dia dipanggil oleh 
sebahagian sahabatnya untuk menyembahyangkan jenazah didalam masjid, maka berjalanlah 
rasulullah sawm lalu masuk kedalam masjid kemudian maka disapunya atas dua muzanya dan 
dia menyembahyangkan jenazah itu. Adalah diantara sapu kepalanya dan sapu dua muzanya 
itu lanjut masanya. Dan lagi adalah Ibnu Umar menceraikan antara perbuatan-perbuatan 
wudhuk maka tidak seorang jua pun daripada sahabat-sahabat yang ingkarkannya. 

673. Syahadan. Jika putus mualat diantara perbuatan-perbuatan wudhuknya dengan dia sengaja 
memutuskannya atau dengan lupa kemudian daripada lanjut masanya maka dia membasuh 
anggotanya yang tinggaal itu dengan perbuatan dirinya nescaya tidaklah disyaratkan bahawa 
dia ingatkan niat tatkala membasuhnya. Bersalahan jika ia dibasuh bukan dengan perbuatan 
dirinya seperti dibasuh oleh orang lain, maka iaitu tidak memada sekalipun dengan izinnya, 
melainkan jika dia ingatkan niat pada ketika itu seperti yang telah terdahulu bicara diatasnya. 

674. Sebahagian daripada sunat-sunat wudhuk itu adalah meninggalkan minta tolong pada 
mencucurkan air diatas anggotanya dengan tidak ada uzur kerana bahawa minta tolong pada 
yang demikian itu adalah bersenang-senang yang tidak layak dengan keadaan orang yang 
berbuat ibadat kepada Allah taala. Maka hukum minta tolong pada yang demikian itu menyalahi 
sunnah. Adapun minta tolong pada menghadhirkan air yang mubah maka iaitu mubah.  

675. Minta tolong pada membasuh anggota adalah makruh seperti yang lagi akan datang bicara 
diatasnya. Ini pun jika tidak dengan uzur. Adapun jika yang demikian itu dengan uzur seperti 
lemahnya dari membasuh anggotanya dengan sendiri sebab sakit umpamanya maka minta 
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tolong pada yang demikian itu adalah wajib, sekalipun dengan upah yang seumpama jika 
diperolehnya134. Iaitu kadar yang lebih daripada apa yang diiktibarkan pada fitrah. 

676. Bermula, perkiraan pada minta tolong itu berjalan diatas yang ghalib jua. Maka kalau seorang 
menolong pada membasuh anggotanya serta dia kuasa atas membasuhnya dengan sendirinya 
pada hal dia diam tidak ditolaknya orang itu serta dapat dia menolaknya nescaya adalah yang 
demikian itu seperti minta tolong jua pada pihak makruhnya. 

677. Daripada sunat-sunat wudhuk adalah meninggalkan meretak-retakkan air wudhuk pada anggota 
kerana yang demikian itu seperti kelakuan lari dan menjauhkan diri  dari ibadat. Maka ianya 
menyalahi sunnah, seperti yang telah disahkan oleh imam Nawawi didalam Tahkik. Kata 
setengah ulamak : ianya mubah, yang mana ia yang disebutkan oleh imam Nawawi didalam 
Raudhah dan Majmuk.  

678. Daripada  sunat-sunat wudhuk itu adalah tidak mengelap air wudhuk pada anggotanya dengan 
tidak kerana hajat, kerana yang demikian itu menghilangkan kesan ibadat. Maka ianya 
menyalahi sunnah kerana nabi sawm adalah dia mandi janabah maka dibawa oleh seorang 
sahabatnya sehelai tuala untuk dia menyapu air yang ada pada anggotanya maka dia 
menolaknya, tidak dia mengelapnya dengan tuala itu.  

679. Tersebut didalam Syarah Muslim bahawa menyapu air wudhuk dari anggotanya dengan tidak 
kerana hajat itu mubah jua. Kata setengah ulamak : makruh. Adapun hadith yang warid pada 
menyatakan bahawa nabi sawm mempunyai tuala yang dia mengelap mukanya dengannya dari 
air wudhuk maka ianya ditanggungkan diatas bahawa adalah dia mengelapnya kerana hajat.  

680. Maka apabila seorang itu mempunyai hajat kepada mengelap dan minta tolong pada 
mencucurkan air maka terutama bahawa berdiri yang memegang pengelap itu pada pihak 
kanannya dan berdiri yang menolong mencucurkan air itu pada pihak kirinya kerana yang 
demikian itu termudah kerana Ummu ‘Iyasy pernah mencucurkan air wudhuk nabi sawm dalam 
keadaan dia berdiri dan nabi sawm duduk. 

681. Daripada sunat wudhuk itu mengisarkan cincin, jika sampai air kebawahnya dengan tidak 
dikisarkan. Adapun jika tidak sampai air kebawahnya melainkan dengan mengisarkannya maka 
ianya wajib jua bukannya sunat. 

682. Daripada sunat-sunat wudhuk itu adalah mula membasuh muka pada pihak yang teratas 
daripadanya kerana mengikut perbuatan nabi sawm, dan lagi kerana ia lebih mulia. 

683. Daripada sunat-sunat wudhuk itu mula membasuh tangan dan kaki dari jari, samaada dia 
mencucurkan air dengan sendirinya atau orang lain yang mencucurkannya. Inilah yang 
diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Syarah Bafadhal seperti yang tersebut didalam 
Majmuk dan selainnya. 

684. Adapun yang tersebut didalam Raudhah maka sunat mula membasuh tangan dan kaki dari jari 
jika dia mencucurkan air dengan sendirinya, dan jika yang mencucurkan air itu orang lain maka 
sunat dimulakan basuh tangan dari siku dan basuh kaki dari buku lali.  

685. Daripada sunat wudhuk itu menggosok anggota beserta dengan memabsuhnya atau 
mengiringinya, supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya. Sunat mencucurkan air 
keatas dua kaki dengan tangan kanan dan menggosoknya dengan tangan kiri. Demikian lagi 
sunat bersungguh-sungguh membasuh tumit, istimewa pula pada musim dingin. Demikian lagi 
sunat menyapu pohon kedua mata dan ekor keduanya dengan dua telunjuk. Inilah jika tidak ada 
padanya umpama daki yang menegah sampai air kepadanya. Jika ada padanya yang demikian 
itu maka wajiblah dia menyapunya.   
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686. Demikian lagi sunat mengadap kiblat pada permulaan wudhuk hingga kesudahannya kerana 
bahawa pihak kiblat itu  lebih mulia daripada pihak-pihak yang lain.  

687. Demikian lagi sunat menghantarkan bejana air pada pihak kanannya jika luas mulutnya sekira-
kira dapat digayung air daripadanya, dan jika ada mulut bejana itu sempit sekira-kira dicucurkan 
air daripadanya maka sunat meletakkannya dikirinya.  

688. Demikian lagi sunat jangan dikurangkan air wudhuk daripada satu cupak kerana mengikut 
perbuatan nabi sawm. Maka memada wudhuk dengan air yang kurang daripada satu cupak 
apabila rata sekelian anggotanya, kerana tersebut didalam hadith yang sahih bahawa nabi 
sawm adalah dia berwudhuk dengan dua pertiga cupak. Ini adalah pada orang yang badannya 
seperti badan nabi sawm pada sederhananya135. Jika dia tidak seperti itu maka hendaklah 
ditambah atau dikurangkan daripadanya dengan nisbah.  

689. Demikian lagi sunat bahawa jangan dia berkata-kata  dari mula wudhuknya hingga sudahnya 
melainkan kerana, maslahat seperti menyuruh dengan berbuat yang makruf dan menegah 
daripada berbuat yang mungkar dan mengajar orang yang jahil. Terkadang wajib berkata-kata 
seperti mengingatkan orang buta yang hampir jatuh kedalam telaga atau barang sebagainya.  

690. Demikian lagi sunat bahawa jangan dia menamparkan air kemukanya tatkala membasuh muka. 
Adapun hadith yang warid pada demikian itu maka ditanggungkan ia diatas menyatakan hukum 
harus jua, sekalipun Ibnu Hibban daripada hadith itu mengambil hukum sunat menamparkan air 
kemuka.  

691. Demikian lagi sunat bahawa jangan dia menyapu lehernya. Kata imam Nawawi bahawa yang 
demikian itu daripada perbuatan bid’ah.  

692. Demikian lagi sunat apabila selesai daripada wudhuknya bahawa dia berdiri dalam keadaan 
mengadap kiblat serta menadahkan kedua tangannya dan mengangkatkan kedua matanya 
kelangit lagi membaca “ ًدا َعْبُدهُ َوَرُسْولُهُ   اللهُهمه اْجَعْلنَْي َمَن . أَْشَهُد أَن اله إَلََه إاَله هللاَ َوْحَدهُ الَ َشَرْيَك لَُه َوأَْشَهُد أَنه ُمَحمه

ابَْيَن َواْجَعْلنَْي َمَن اْلُمَتَطهَِّرْينَ  وه َوَصلهى هللاُ َعلَى . الّ أَْنَت أَْسَتْغفَُرَك َوأَُتْوُب إَلَْيَك ُسْبَحاَنَك هللاُ َوبََحْمَدَك أَْشَهُد أَن اله إَلََه إَ . الته

ٍد َوَسلهمَ  ٍد َوَعلَى آَل ُمَحمه  .”ُمَحمه
693. Syahadan. Adalah fadhilat zikir ini amat besar dan padanya beberapa hadith yang sahih maka 

sunat muakkad memeliharanya. Tersebut didalam hadith Muslim sabda nabi sawm : barang 
siapa berwudhuk kemudian membaca “   َأَْشَهُد أَن اله إَلََه إاَله هللا ” hingga sampai “   َُعْبُدهُ َوَرُسْولُه ” nescaya 
dibukakan baginya lapan pintu syurga maka akan masuklah dia kedalamnya daripada barang 
mana pintu yang di kehendaki. Turmizi menambah diatas riwayat Muslim “   ْاللهُهمه اْجَعْلنَي ” hingga “ 
 .”اْلُمَتَطهَِّرْيَن 

694. Demikian lagi tersebut didalam hadith riwayat hakim sabda nabi sawm  : barang siapa 
berwudhuk kemudian dibacanya “ كَ ُسْبَحاَنَك هللاُ َوبََحْمدَ  ”  hingga akhirnya nescaya disuratkan baginya 
pahala yang amat besar didalam satu kitab lalu dicapkan136 diatasnya dengan satu cap maka 
tidak dipecahkan ia hingga hari kiamat, iaitu tidak dibatalkan hingga dia melihat pahalanya yang 
amat besar itu pada hari kiamat kelak. Sunat membaca zikir yang tersebut itu tiga kali seperti 
yang telah dahulu bicara diatasnya. 

695. Adapun doa-doa yang masyhur pada tia-tiap basuhan anggota maka tidak ada asal baginya 
didalam kitab-kitab hadith seperti yang telah disebutkan oleh imam Nawawi didalam Minhaj, 
sekalipun imam Rafi’e didalam Muharrar membilang doa itu daripada sunat wudhuk. Tetapi jika 
dibacanya maka tidak mengapa, hanya mubah jua tidak sunat, sekalipun ianya warid didalam 
beberapa tariq yang dhaif, kerana tariq itu gugur tidak kebilangan kerana ia tidak sunyi daripada 
dusta atau ditohmahkan dengan dusta, dan syarat mengamalkan hadith yang dhaif pada 
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fadhilat-fadhilat amalan adalah bahawa janganlah ia terlalu sangat dhaifnya. Inilah yang tersebut 
didalam Tuhfah.  

696. Adapun yang tersebut didalam Mughni dan Nihayah maka bahawa syeikh Ramli137 telah 
memfatwakan sunat membaca doa yang tersebut itu tatkala membasuh anggota wudhuk dan 
dia mengiktimadnya kerana bahawa doa itu diriwayatkan daripada nabi sawm dengan beberapa 
jalan didalam tarikh Ibnu Hibban dan selainya, dan sekalipun ia dhaif, kerana hadith dhaif itu 
diamalkan pada fadhilat- fadhilat amalan. Maka sayugia dibaca doa-doa yang masyhur itu pada 
tiap-tiap basuhan angota wudhuk. 

697. Maka dibaca tatkala memabsuh dua tapak tangan “ ْه َمْن َمَعاَصْيَك ُكلَِّها   اللههُمه اْحَفْظ َيَد ” artinya: ya Allah 
pelihara kiranya dua tangan ku daripada maksiat- maksiat terhadap mu sekeliannya, dan dibaca 
tatkala kumur-kumur “ ْي َعلَى َذْكَرَك َوُشْكَرَك   اللهُهمه أََعنِّ ” artinya : ya Allah aku tolonglah kiranya diatas 
menyebut Mu dan mensyukuri Mu, dan dibaca tatkala memasukkan air kehidung “ اللههُمه أََرْحنَْي  

َة   artinya : ya Allah berilah aku mencium wangian syurga, dan dibaca tatkala ”َرائََحَة اْلَجنه
membasuh muka “ ْض َوْجَهْي َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجْوهٌ َوَتْسَودُّ ُوُجْوهٌ اللهُهمه َبيِّ   ” artinya: ya Allah putikanlah muka ku 
pada hari yang putih didalamnya segala muka manusia dan yang hitam didalamnya segala 
muka sebahagian mereka itu, dan dibaca tatkala membasuh tangan kanan “ لهُهمه اْعَطنَْي َكَتابَْي ال 

 artinya: ya Allah berikanlah suratan amalan amal ku pada kanan ku ”َبَيَمْينَْي َوَحاَسْبنَْي َحَساًبا َيَسْيًرا 
dan hisablah aku dengan hisab yang ringan, dan dibaca tatkala membasuh tangan kiri “ اللههُمه الَ  

ْْ ُتْعَطنَْي كَ  َتابَْي بََشَمالَْي  َوالَ َمْن َوَراَء َظْهَر ” artinya: hai Tuhan ku janganlah kiranya Engkau berikan aku 
kitab suratan amal ku pada pihak kiri ku dan jangan daripada pihak belakang ku, dan dibaca 
tatkala menyapu kepala “ ْْ وَ   ْم َشْعَر ارَ اللهُهمه َحرِّ ْْ َعلَى النه َبَشَر ” artinya: ya Allah haramkan rambut ku 
dan kulit ku diatas api neraka, dan dibaca tatkala menyapu dua telinga “ اللههُمه اْجَعْلنَْي َمَن اللهَذْيَن  

-artinya: ya Allah jadikanlah kiranya aku ini sebahagian daripada orang ”َيْسَتَمُعْوَن اْلَقْوَل َفَيْتَبُعْوَن أَْحَسَنهُ 
orang yang sengaja mendengar kata-kata maka mereka mengikut yang terbaik daripadanya, 
dan dibaca tatkala membasuh dua kaki “ َراَط َيْوَم َتَزلُّ فَْيَه األَْقَدامُ   ْت َقَدَمْي َعلَى الصِّ اللهُهمه َثبِّ ” artinya: ha ya 
Allah tetapkanlah kiranya kedua tapak kaki ku diatas titian pada hari yang gelincir didalamnya 
segala tapak kaki manusia. 

698. Fasal pada menyatakan makruh-makruh wudhuk. Bermula, makruh pada wuhuk berlebihan 
mencucurkan air pada anggota, sekalipun dia berwudhuk ditepi sungai. Tetapi tempat makruh 
itu pada air yang tidak diwakafkan. Adapun air yang diwakafkan untuk wudhuk maka haramlah 
berlebihan mencucurkannya.  

699. Demikian lagi makruh meninggalkan menyelati janggut yang tebal sekalipun dia berihram. Kata 
setengah ulamak : makruh orang yang berihram menyelati janggutnya yang tebal.  

700. Demikian lagi makruh melebihkan basuh anggota daripada tiga kali atau mengurangkan darinya 
kerana nabi sawm pernah berwudhuk dengan membasuh anggotanya tiga kali-tiga kali, 
kemudian maka sabdanya “ ََهَكَذا اْلُوُضْوُء َفَمْن َزاَد َعلَى َهَذا أَْو َنَقَص َفَقْد أََساء” artinya : seperti inilah 
wudhuk, maka barangsiapa melebihkan diatas ini atau mengurangkan darinya maka 
sungguhnya dia berbuat jahat dan buat aniaya, iaitu tersalah dia daripada jalan sunnah.  

701. Demikian lagi makruh minta tolong pada membasuh anggota wudhuknya dengan tidak ada uzur. 
Adapun minta tolong pada mencucurkan air dengan tidak ada uzur maka ianya tidak makruh 
hanya adalah ia menyalahi sunnah seperti yang telah terdahulu bicaranya.  

702. Demikian lagi makruh meninggalkan mendulukan kanan daripada kiri.  
703. Bermula, hasil kalam syeikh Ibnu Hajar didalam syarah Bafadhal bahawa tiap-tiap perkara yang 

berselisih ulamak pada wajibnya makruh meninggalkannya, seperti yang telah dinyatakan oleh 
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Imam Haramain pada sunat mandi jumaat, dan bahawa tiap-tiap sunat yang muakkad makruh 
meninggalkannya.  

704. Fasal pada menyatakan menyapu diatas dua muza. Bermula, harus menyapu diatas dua muza 
ganti daripada membasuh dua kaki pada wudhuk kerana sabit yang demikian itu didalam 
beberapa hadith yang masyhur. Kata setengah ulamak adalah hadithnya itu mutawatir 
hinggakan barang siapa yang menyangkal keharusannya jadilah dia kafir.  

705. Maka diketahui daripada kata harus menyapu muza itu bahawa membasuh kaki terafdhal 
daripada menyapu muza. Akan tetapi terkadang sunat menyapu dua muza pada barang siapa 
yang ada pada harinya rasa benci menyapu muza kerana dipilihnya membasuh kaki yang 
terafdhal daripada menyapu muza atau dia syak pada harusnya atau dia daripada mereka yang 
menjadi ikutan orang ramai.  Seperti demikian itulah sekelian rukhsah yang selainnya.  

706. Demikian lagi sunat menyapu diatas dua muza pada orang yang takutkan luput jamaah apabila 
dia membasuh kedua kakinya. 

707. Demikian lagi sunat menyapu diatas dua muza pada orang yang digagahi oleh hadath pada hal 
dia sudah berwudhuk dan ada padanya sedikit air sekira-kira jika dia memakai muza diatas 
wudhuknya itu dan menyapu diatas keduanya pada wudhuknya yang kemudian daripada hadath 
yang menggagahinya itu nescaya memadalah air itu baginya, dan jika dia membasuh kedua 
kakinya nescaya ia tidak memadainya, maka pada ketika itu sunat dia memakai muza dan 
menyapunya selepas daripada hadath itu. 

708. Terkadang wajib menyapu dua muza kerana takutkan luput wukuf di Arafah atau melontar jamrah 
atau tawaf wida’ atau sembahyang jumaat atau melepaskan tawanan daripada tangan kafir, iaitu 
apabila dia membasuh kedua kakinya pada wudhuknya tidak sempat dia mengerjakan yang 
tersebut itu dan jika dia menyapu muzanya sempat dia mengerjakannya, maka pada ketika itu 
wajib dia menyapu dua muzanya. 

709. Demikian lagi apabila orang yang memakai muza berhadath dan ada sertanya air yang sedikit 
sekira-kira jika dia membasuh kedua kakinya pada wudhuknya nescaya air itu tidak cukupinya 
dan jika dia menyapu kedua muzanya nescaya air itu mencukupinya, maka pada ketika itu wajib 
dia menyapu dua muzanya.  

710. Terkadang haram menyapu dua muza seperti orang yang ihram yang memakainya dengan 
kehendaknya lagi disengajakannya.  

711. Bermula, keluar dengan kata “menyapu dua muza” oleh menyapu sebelah muza maka ianya 
tidak harus melainkan ada padanya satu kaki sahaja, dan keluar dengan kata “pada wudhuk” 
oleh mandi fardhu atau sunat dan membasuh najis yang ada pada kaki, maka tidak memada 
pada yang demikian itu menyapu dua muza, bahkan tak dapat tidak daripada membasuhnya. 

712. Adapun syarat harus menyapu muza itu maka sembilan syarat. Pertama : hendaklah dia 
memakai dua muza itu selepas sempurna toharahnya daripada hadath besar dan hadath kecil, 
seperti bahawa tidak tinggal daripada badannya satu juzuk pun dengan tidak ada toharah, 
samaada toharahnya itu wudhuk atau mandi atau tayammum. Maka jika dia memakainya dia 
sebelum sempurna toharahnya seperti dia membasuh sebelah kakinya lalu memasukkannya 
kedalam muzanya kemudian membasuh kakinya yang kedua lalu memasukkanya kedalam 
muzanya nescaya tidak harus dia menyapu kedua muza itu melainkan jika dikeluarkan kakinya 
yang terdahulu dibasuhnya itu dari muzanya kemudian dimasukkannya pula. Maka haruslah dia 
menyapu kerana dia memakainya kemudian daripada sempurna toharahnya. 



713. Syarat kedua : hendaklah kedua muza itu menutup tempat fardhu, iaitu tapak kaki138 serta 
kedua buku lali daripada sekelian pihak melainkan pihak atasnya, maka tidak disyaratkan 
menutupnya. Maka ianya ‘akas menutup aurat. Maka tidak memadai muza yang tidak menutup 
tempat fardhu sebab carik atau berlubang sekalipun sedikit. Demikian lagi jika nyata kelihatan 
suatu daripada tempat fardhu pada jahitan  muza itu, maka iaitu tidak memadai.  

714. Hanyalah dimaafkan terus air pada jahitan muza itu kerana sukar memelihara daripadanya. 
Tetapi memadai muza daripada kaca yang hening sekalipun ia tidak menutup tempat fardhu 
daripada penglihatan mata kerana yang dimaksudkan disini adalah menutup tempat fardhu 
daripada terus air kepadanya, bukan menutupnya dari penglihatan mata. Maka ianya 
bersalahan dengan hukum menutup aurat. 

715. Jikalau muza itu berlapis dan carik lapisannya yang diluar atau yang didalam maka iaitu tidak 
mengapa jika lapisan yang tidak carik itu kuat. Jika carik kedua lapisannya, yang diluar dan 
yang didalam, maka ditilik, jika berbetulan kedua carik itu maka ianya tidak memada dan jika 
tidak berbetulan keduanya maka ianya tidak mengapa. Demikianlah hasil yang tersebut didalam 
Tuhfah.  

716. Syarat yang ketiga : hendaklah kedua muza itu suci sekalipun ia tidak halal. Maka memadai 
muza rampasan atau curian atau yang diperbuat daripada emas atau perak jika sekelian itu 
suci. Maka tidak memadai muza yang najis ainnya seperti yang diperbuat dari kulit bangkai atau 
yang terkena najis dengan najis yang tidak dimaafkan diatas itlak139 atau yang terkena najis 
dengan najis yang dimaafkan tetapi disapunya pada tempat najis itu kerana tidak sah 
sembahyang dengannya. Akan  tetapi jika disapunya tempat yang selain tempat najis itu maka 
iaitu memada dan sah sembahyang dengannya.  

717. Syarat keempat : hendaklah kedua muza itu kuat sekira-kira dapat berturut-turut berjalan 
diatasnya dengan tidak memakai kasut kerana berulang-ulang pada menghasilkan hajat- hajat 
yang diperlukan pada ghalibnya didalam tempoh yang dia hendak menyapunya iaitu sehari 
semalam bagi yang bermukim dan yang seumpamanya dan tiga hari tiga malam bagi musafir 
pada safar yang harus qasar. Maka tidak dapat tidak daripada bahawa muza itu kuat seperti 
demikian itu sekalipun orang yang memakainya lumpuh tidak kuasa berjalan.  

718. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa orang yang memakai muza itu jika dia 
musafir diiktibarkan kuat muza itu sekira-kira dapat dibawa berjalan berulang-ulang kerana hajat 
safar didalam tempoh tiga hari tiga malam dan jika dia bermukim maka diiktibarkan kuat muza 
itu sekira-kira dapat dibawa berulang-ulang berjalan kerana hajat orang bermukim yang biasa 
didalam negerinya didalam tempoh sehari semalam. Tidak diiktibarkan bagi orang yang mukim 
itu hajat musafir. Inilah yang dirajihkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah.  

719. Adapun yang dirajihkan  oleh syeikh Ramli didalam Nihayah bahawa jika yang memakai muza itu 
orang yang bermukim maka diiktibarkan kuat muza itu sekira-kira dapat dibawa berjalan 
berulang-ulang kerana hajat biasa bagi musafir didalam safarnya selama sehari semalam. Maka 
tidak memadai muza yang tidak kuat sebab buruk atau nipis sekira-kira dibawa berjalan 
berturut-turut nescaya cariklah ia atau ada ia sangat sempit atau sangat luas sekalipun ianya 
kuat kerana yang demikian itu tidak dapat dibawa berjalan berulang-ulang. 

720. Syarat yang kelima : hendaklah kedua muza itu menegahkan dari terus air kepada kaki selain 
tempat jahitannya jika ditumpahkan air keatas keduanya. Maka tidak memadai muza yang 
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ditenun daripada benang  atau bulu atau barang sebagainya kerana yang demikian itu tidak 
menegah terus air kepada kaki sekalipun ianya kuat. Akan tetapi jika muza yang ditenun itu 
menegah sampai air kepada kaki sebab tebalnya dan rapat benangnya maka ianya memadai. 

721. Syahadan. Apabila seorang memakai dua muza pada setiap kakinya seperti dipakainya satu 
muza kemudian maka disarungkannya pula muza yang kedua diluarnya dan adalah kedua 
muza itu kuat sekira-kira patut disapu maka ditilik, jika dia memasukkan tangannya diantara dua 
muza itu maka disapunya muza yang didalam maka iaitu memadainya sapuannya itu, dan jika 
disapunya muza yang diluar sahaja dan sampai air kepada muza yang didalam melalui tempat 
jahitannya maka ditilik, jika dia hanya kasad menyapu muza yang diluar sahaja maka ianya tidak 
memadai kerana diperoleh sharif iaitu kasad menyapu muza yang tidak sah disapu sahaja, dan 
jika dia kasadkan dengannya menyapu muza yang dididalam sahaja atau dia kasad menyapu 
keduanya atau tidak dia kasad menyapu suatu jua pun maka pada tiga rupa masaalah ini 
memadainya sapuannya. Inilah pada dua muza yang patut disapu.  

722. Adapun jika muza yang didalam itu tidak patut disapu maka adalah hukumnya seperti lapisan 
muza yang diluar jua. Maka kedua muza itu seperti hukum satu muza makah hendaklah 
disapunya muza yang diluar itu. 

723. Adapun jika muza yang diluar itu tidak patut disapu maka ianya tidak kebilangan. Maka 
hendaklah disapunya muza yang didalam jua dengan memasukkan tangannya diantara dua 
muza itu. Akan tetapi jika dia sapu yang diluar sahaja dan sampai air kepada muza yang 
didalam maka padanya empat rupa masaalah. Pada satu rupa masaalah tidak memadainya 
sapuannya iaitu apabila dia hanya kasad menyapu muza yang diluar sahaja. Dan pada tiga rupa 
masaalah lagi memadainya sapuannya, iaitu apabila dia kasadkan muza yang didalam sahaja 
atau dia kasad menyapu kedua-duanya atau tidak dia kasad menyapu suatu jua pun. 

724. Jika muza yang diluar dan yang didalam itu tidak patut disapu maka tidak memadai sapu suatu 
daripada keduanya, dan jika kedua muza itu patut disapu kemudian mendatang carik pada 
muza yang didalam pada hal adalah yang memakainya itu masih lagi didalam toharah basuh 
atau toharah sapu, haruslah dia menyapu muza yang diluar kerana muza yang diluar itu menjadi 
asal dan yang didalam itu seperti lapisannya jua. Atau dia sudah berhadath maka tidak harus 
dia menyapunya kerana dia seperti memakai muza didalam hadath.  

725. Tidak memadai sapu muza diatas jabirah kerana ia adalah pakaian diatas apa yang disapu. 
Maka ianya seperti menyapu kepala diatas serban. Memadai sapu muza yang dibelah tapak 
kakinya140 jika diikatkan dia dengan tali kancing sekira-kira tidak nyata suatu daripada tempat 
fardhu sapu. 

726. Syarat keenam : hendaklah sapuan dua muza itu didalam tempohnya iaitu masa yang 
diharuskan menyapu didalamnya iaitu tiga hari tiga malam bagi yang musafir dan sehari 
semalam bagi yang bermukim, samaada mendahului siang hari yang pertama itu oleh 
malamnya seperti dia berhadath pada waktu maghrib atau ia tidak mendahuluinya seperti dia 
berhadath pada waktu  fajar. Jikalau dia berhadath pada pertengahan malam atau pertengahan 
siang hendaklah dibilang kadar yang telah lalu daripadanya pada malam yang keempat atau 
siang yang keempat pada tempoh orang yang musafir atau dibilang kadar yang telah lalu 
daripadanya pada malam yang kedua atau siang yang kedua pada tempoh orang yang 
bermukim. 

727. Bermula, yang dikehendaki dengan musafir itu orang yang pergi-pergian pada perjalanan yang 
lanjut lagi harus qasar didalamnya, dan yang dikehendaki dengan yang mukim itu itu orang yang 
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berada pada satu tempat yang tidak harus qasar didalamnya samaada dia tetap pada tempat 
kediamannya atau dia didalam pergi-perigan yang singkat atau didalam pergi-pergian yang 
lanjut tetapi tidak harus qasar didalamnya. 

728. Bermula, permulaan tempoh yang tersebut itu dikira daripada kesudahan hadathnya yang 
selepas memakai dua muza, bukan daripada permulaan hadathnya, samaada hadathnya itu 
hadath kumuh atau hadath tidur atau hadath bersentuhan lelaki dengan perempuan atau hadath 
menjabat kubul. Inilah yang tersebut didalam Tuhfah. Maka jikalau seorang itu berkumuh atau 
tidur selepas memakai muza dan lanjutlah masa keluar kumuhnya atau masa tidurnya mula dari 
terbit fajar hingga masuk matahari umpamanya nescaya dikirakan permulaan tempoh itu dari 
masuk matahari, kerana ia adalah masa kesudahan hadath kumuh dan hadath tidur itu.  

729. Adapun yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah maka jika hadathnya itu hadath 
tidur dan menyentuh perempuan dan menjabat kubul maka dikirakan permulaan tempoh itu 
daripada permulaan hadath jua bukan daripada kesudahannya. Maka pada misal yang tersebut 
itu adalah permulaan tempohnya dari terbit fajar  jua bukan dari masuk matahari. Dan jika 
hadathnya selain yang tersebut itu maka dibilang mula tempoh itu daripada kesudahan hadath. 

730. Dan jikalau jikalau seorang berhadath selepas memakai muza maka dia mengambil wudhuk dan 
membasuh dua kakinya didalam muza itu kemudian dia berhadath pula nescaya adalah tempoh 
sapu itu dikira daripada hadathnya yang pertama jua, kerana ia adalah hadathnya yang terjadi 
selepas memakai muza, dan waktu sapu masuk dengannya 

731. Syahadan. Jika seorang menyapu dua muza atau satu daripadanya selepas dia berhadath 
tatkala dia mukim didalam hadhir kemudian dia bermusafir, atau dia menyapu tatkala dia 
didalam safar kemudian dia bermukim didalam hadhir, nescaya dia menyempurnakan pada dua 
rupa masaalah ini akan tempoh hadhir jua iaitu sehari semalam, tidak tempoh safar. Maka tidak 
harus dia menyapu selepas berlalu sehari semalam. Akan tetapi jika dia jadi mukim didalam 
hadhir pada rupa masaalah yang kedua itu selepas lalu masa yang lebih daripada sehari 
semalam seperti dia memasuki negerinya selepas dua hari dua malam nescaya memadainya 
sapuannya pada masa lalu yang lebih dari sehari semalam itu. Maka janganlah dia menyapu 
pula selepas dia memasuki negerinya. 

732. Jikalau dia berhadath selepas memakai muza didalam hadhir selepas lalu waktu sembahyang 
kemudian dia keluar bermusafir nescaya dia menyempurnakan tempoh safar jua, bukan tempoh 
hadhir.  

733. Sunat bagi yang memakai muza sebelum berhadath membaharui wudhuknya dengan dia 
menyapu dua muzanya.  

734. Bermula, orang yang salisilbaul apabila berhadath dengan hadath yang selain hadathnya yang 
sentiasa itu dan orang yang tayammum kerana selain ketiadaan air seperti yang tayammum 
kerana sakit atau sangat dingin maka kedua mereka tidak menyapu melainkan kerana 
mengharuskan apa yang halal dia kerjakan jika ditakdirkan kekal toharahnya yang dia memakai 
dua muza diatasnya. Maka jika hadathnya itu sebelum mengerjakan fardhu haruslah dia 
menyapu untuk mengerjakan satu fardhu dan beberapa sunat dan jika hadathnya itu selepas 
mengerjakan fardhu maka harus dia menyapu untuk mengerjakan sunat jua kerana sapuannya 
itu diperiringkan diatas toharah yang memberi faedah yang demikian itu jua tidak selainnya.  

735. Maka jika dia hendak mengerjakan fardhu yang kedua wajiblah dia menanggalkan kedua 
muzanya dan mengerjakan toharah yang sempurna kerana dia berhadath dengan nisbah 
kepada fardhu yang kedua, maka adalah dia seolah-olah memakai muzanya diatas hadath pada 
hakikatnya, kerana toharahnya itu tidak mengangkatkan hadath.  

736. Jikalau sembuh orang yang salisil baul dan orang yang bertayammum kerana sakit wajib 
keduanya mula memakai muza dan membasuh kedua kaki.  



737. Bermula, rupa masaalah menyapu pada tayammum yang semata-mata kerana selain luput air 
bahawa dia memberati dirinya diatas menanggung masyaqqah dan kesakitan membasuh 
anggota sekalipun yang demikian itu haram diatasnya kerana takdir masaalah bahawa 
membasuh anggota itu memudharatkannya.*  

738. Adapun perempuan mutahyyirah maka dia tidak menyapunya melainkan kerana mengerjakan 
sunat jua kerana wajib dia mandi untuk setiap kali mengerjakan fardhu. Maka yang 
mutahayyirah itu dengan nisbah mengerjakan selain fardhu adalah sebahagian daripada orang 
yang salisil baul jua.  

739. Adapun orang yang tayammum kerana ketiadaan air maka tidak harus dia menyapu apabila dia 
mendapat air, kerana batal toharahnya sebab melihat air, sekalipun sedikit.  

740. Syarat yang ketujuh : bahawa yang disapu itu adalah zahir muza yang diatas belakang tapak 
kakinya yang berbetulan dengan tempat fardhu. Maka tidak memada menyapu zahirnya yang 
diatas yang tidak berbetulan dengan tempat fardhu. Tidak memada menyapu batinnya yang 
diatas sekalipun berbetulan dengan tempat fardhu, dan tidak memada menyapu zahir muza 
yang dibawah tapak kakinya dan zahirnya yang berbetulan dengan tumitnya dan zahirnya yang 
berbetulan dengan lambung tapak kakinya dan hujung jarinya.* 

741. Memadai pada sapu itu apa yang dinamakan sapu, sekalipun dengan kayu atau dengan 
meletakkan tangannya yang basah diatasnya dengan tidak diperlalukannya, iaitu sama seperti 
perintah menyapu kepala jua. Maka dari kerana inilah memada sapu sebahagian dari sehelai 
bulu yang ada ditas muza kerana mengikutnya, sepertimana memada sapu sebahagian dari 
sehelai rambut yang ada pada had kepala. Inilah yang dirajihkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam 
Tuhfah. Adapun yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah maka bahawa tidak 
memadai sapu bulu yang ada diatas muza, bersalahan dengan sapu kepala.  

742. Sunat menyapu zahir muza yang diatas belakang tapak kaki dan yang dibawahnya dan yang 
pada lambungnya dan yang pada tumitnya hal keadaan dia menggoresnya dengan anak jari. 
Maka perintahnya seperti bahawa dia meletakkan sekelian jari tangan kirinya dibawah tumitnya 
dan sekelian jari tangan kanannya diatas belakang jari kakinya pada hal dia menjarangkan 
sekelian jarinya, kemudian dia menggoreskan sekelian jari tangannya yang kanan hingga 
sampai kepada betis muzanya dan digoreskannya sekelian jari tangannya yang kiri hingga 
sampai kepada hujung jari kakinya. Demikianlah  yang dilakukan pada kedua muza dengan 
sekali gores sahaja. 

743. Tidak sunat meratakan sapuan pada sekelian muza, bahkan ianya khilafulaula. Makruh 
mengulang-ulang sapu sekalipun ia memadainya. Harus membasuhnya ganti daripada sapu 
tetapi adalah ianya makruh kerana yang demikian itu membawa kepada mencacatkan muza 
dan merosakkannya. Diambil daripada ‘illat itu bahawa tidak makruh membasuh muza ganti 
daripada sapu jika ada ia diperbuat daripada kayu atau barang sebagainya. 

744. Syarat yang kelapan: hendaklah diyakinkan atau dizankan kekal tempoh sapu yang tersebut itu. 
Maka tidak harus menyapu muza bagi orang yang syak pada kekal tempohnya seperti dia lupa 
permulaan tempohnya maka dia syak adakah sekarang ini didalam tempohnya atau sudah 
ianya sudah berlalu, atau dia syak tatkala sempurna sehari semalam adakah tempohnya ini 
tempoh hadhir atau tempoh safar, maka pada dua rupa masaalah ini janganlah dia menyapu 
kedua muzanya pada wudhuknya, bahkan wajib dia membasuh kaki, kerana menyapu muza itu 
rukhsah dengan beberapa syarat yang sebahagian daripadanya kekal tempohnya dengan yakin 
atau zan. Maka jika dia syak padanya kembalilah dia kepada asal iaitu basuh kaki.  

745. Akan tetapi syak pada yang demikian itu hanyalah menegah sapu selama syak itu masih ada, 
ianya tidak menuntut dihukumkan berlalu tempohnya, hingga jikalau dia menyapu muza pada 
hari yang kedua dalam keadaan dia syak pada bahawa adakah tempohnya itu tempoh hadhir 



atau tempoh safar dan dia sembahyang dengan sapu muza yang didalam keadaan syak itu, 
kemudian hilang syaknya pada hari yang ketiga dan dia yakin bahawa tempohnya itu tempoh 
safar nescaya wajiblah dia mengambalikan semua sembahyangnya yang dikerjakannya didalam 
hari yang kedua kerana dia mengerjakannya dia didalam syak, dan harus dia sembahyang 
dengan sapu kedua muzanya didalam hari yang ketiga kerana dia tahukan kekal tempohnya.  

746. Kemudian, jika dia kekal diatas sapuan hari yang pertama dan tidak berhadath didalam hari yang 
kedua nescaya harus dia sembahyang didalam hari yang ketiga dengan sapuan hari yang 
pertama itu. Jika dia berhadath didalam hari yang kedua tetapi dia menyapu didalamnya 
didalam keadaan dia syak nescaya wajiblah dia mengulangi sapuannya tatkala hilang syaknya. 
Harus dia mengulangi sekelian sembahyang hari yang kedua dengan sapuan yang jatuh 
didalam hari yang ketiga. Demikianlah hasil yang tersebut didalam Nihayah.  

747. Syarat yang kesembilan : tidak kedatangan hadath besar didalam tempoh sapuannya. Maka 
jikalau orang yang memakai muza berjunub atau berhaid atau bernifas ditengah tempoh sapu 
tidak harus dia menyapu, bahkan apabila dia hendak menyapu wajib dia membaharui memakai 
muza, seperti dia menanggalkan muzanya daripada kakinya dan dia mandi hadath besar 
kemudian dia memakai muzanya semula, kerana jika dia tidak menanggalkannya lalu dia 
membasuh kakinya didalam muza itu tatkala dia mandi tidaklah harus dia menyapunya didalam 
tempoh sapu yang tinggal lagi, kerana janabah memutuskan tempoh sapuan, maka apabila 
putuslah tempoh sapuan dengannya wajib dia membaharui memakai muza seperti yang 
tersebut itu, kerana nabi sawm menyuruh orang yang berjunub menanggalkan muza. Maka 
dikiaskan diatas orang yang berjunub itu setiap orang yang wajib mandi kerana najis pada 
badannya, maka memada dia memasuh kakinya didalam muza kerana najis itu tidak 
memutuskan tempohnya, bersalahan dengan umpama janabah. 

748. Syahadan. Barang siapa menanggalkan dua muzanya atau salah satu daripadanya atau telah 
habis tempohnya atau dia syak pada kekal tempohnya atau zahir sebahagian tempat fardhu 
sebab carik muza atau selainnya atau terurai tali kancing muza yang berbelah sekalipun tidak 
zahir tempat fardhu atau sangat panjang betis muzanya diatas menyalahi adat maka dia 
keluarkan tapak kakinya pada suatu tempat daripada betis muzanya itu sekira-kira jika betis 
muza itu sederhana seperti yang biasa nescaya zahirlah suatu daripada tapak kakinya nescaya 
batallah sapuannya pada sekelian tujuh perkara ini sepertimana yang telah diketahui pada 
syarat-syarat sapu yang telah disebutkan itu. Maka wajib dia memulakan tempoh yang lain jika 
dia hendak menyapu.  

749. Akan tetapi barang siapa yang ada padanya salah satu daripada yang tujuh perkara ini pada hal 
dia didalam toharah sapu wajiblah dia membasuh kedua tapak kakinya jua maka hanyalah, 
kerana batal toharah keduanya dengan sebab yang demikian itu kerana yang asal adalah 
menyapu kedua kaki dan menyapu diatas dua muza itu ganti daripadanya, maka apabila dia 
kuasa diatas yang asal hilanglah hukum gantian, maka tertentulah memakai yang asal. Adalah 
bandingannya seperti orang yang tayammum yang mendapat air.  

750. Keluar dengan kata toharah sapu itu oleh toharah basuh seperti bahawa dia berwudhuk dan 
memakai dua muza kemudian menanggalkannya sebelum hadath atau dia berhadath selepas 
memakainya tetapi ia berwudhuk dan dibasuhnya dua tapak kakinya didalam muza maka 
tidaklah lazim dia suatu jua pun. 

751.  
752.  
 َباُب أَْسَباَب اْلَحَدثَ  .753
754. BAB SEBAB-SEBAB 
755. HADATH 



756.  
757. Ini bab pada menyatakan sebab-sebab hadath, iaitu yang membatalkan wudhuk. Ketahui oleh 

mu bahawa adalah ibarat ulamak pada tempat ini berlain-lainan, maka sebahagian mereka itu 
adalah ibadatnya “ َباُب أَْسَباُب اْلَحَدثَ   ” artinya: ini bab pada menyatakan segala sebab-sebab 
hadath, dan sebahagian mereka adalah ibaratnya “ َباُب َنَواقََض اْلُوُضْوءَ   ” artinya: ini bab bab 
perkara-perkara yang membatalkan wudhuk, dan sebahagian merka itu adalah ibaratnya “ َباُب  

  .artinya : ini bab pada menyatakan segala yang mewajibkan wudhuk  ”ُمْوَجَباَت اْلُوُضْوءَ 
758. Maka tiga ibarat ini sama sahnya pada pihak makna yang dikehendaki dan berlazim-laziman ujud 

sebahagiannya dengan ujud sebahagian yang lain. Tetapi ibarat yang pertama itu lebih baik dan 
ia adalah yang dipilih oleh  imam Rafi’e dan imam Nawawi didalam Muharrar dan Minhaj kerana 
ia sejahtera daripada i’tiradh. Bersalahan zahir ibarat yang kedua dan yang ketiga maka tidak 
selamat keduanya daripada i’tiradh, sekalipun ia menerima takwilan yang menolak i’tiradh itu 
kerana ibarat yang tidak berkehendak kepada takwilan sebab nyatanya lebih baik daripada 
ibarat yang perlu kepada takwil. 

759. Adapun wajah i’tiradh pada zahir ibarat yang kedua maka kerana bahawa zahir ibarat itu 
menghendaki bahawa wudhuk yang lalu itu batal daripada asalnya dengan salah satu daripada 
empat perkara maka lazim daripadanya bahawa batal pula sekelian sembahyang yang telah 
dikerjakan dengan wudhuk itu, maka ianya menyalahi makna yang dikehendaki kerana bahawa 
wudhuk tidak batal daripada asalnya. Yang dikehendaki daripada batal wudhuk dengannya 
hanyalah terhabis wudhuk itu dengannya pada hal adalah wudhuk pada masa yang lalu 
sebelum datang hadath itu adalah sah lagi sempurna. Maka sayugia ditakwilkan dengan yang 
demikian itu akan tiap-tiap ibarat yang datang dengan lafaz “batal wudhuk” dan barang 
sebagainya. 

760. Adapun wajah i’tiradh pada ibarat yang ketiga kerana bahawa zahir ibarat itu menghendaki 
bahawa yang mewajibkan wudhuk itu adalah perkara yang tersebut itu sendiriannya tidak 
beserta dengan selainnya, maka ia menyalahi makna yang dikehendaki. Adapun makna yang 
dikehendaki maka bahawa yang mewajibkan wudhuk itu adalah perkara yang tersebut itu 
beserta dengan hendak kepada umpama sembahyang. Maka yang mewajibkan wudhuk itu 
tersusun daripada dua perkara itu. Demikian lagi yang mewajibkan mandi seperti yang lagi akan 
datang bicara diatasnya didalam babnya. 

761. Berlain-lainan pendapat ulamak pada meletakkan bab sebab-sebab hadath ini didalam kitab 
maka sebahagian mereka itu mendulukannya daripada bab wudhuk, dan illatnya kerana 
bahawa manusia adalah dia diperanakkan dengan berhadath jua tidak bertoharah, hanya 
toharah itu datang kemudian, maka menasabah bahawa didulukan bab hadath daripada bab 
wudhuk.  

762. Sebahagian mereka itu mendulukan bab wudhuk daripada bab sebab-sebab wudhuk maka 
illatnya kerana bahawa manusia tatkala adalah ia diperanakkan dengan berhadath maka 
perlulah dia mula-mula kepada mengenal wudhuk yang menghilangkan hadath kemudian maka 
perlu pula kepada mengenal hadath yang membatalkannya, maka menasabahlah mendulukan 
bab  wudhuk daripada bab sebab-sebab hadath.  

763. Ketahui oleh mu pula bahawa “sebab” pada istilah adalah apa yang lazim daripada ujudnya ujud 
musabbab dan lazim daripada tidak adanya tidak ada musabbab bagi zatnya141, artinya 
dengan menilik kepada zatnya sebab itu. Dan bahawa hadath pada istilah syara’ diitlakkan 
keatas tiga makna. Maka maknanya yang pertama : satu pekerjaan yang diiktibarkan ujudnya 
oleh syara’ yang berdiri pada sekelian anggota lagi yang menegah sah umpama sembahyang 

                                                           
 ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته   . 141



sekira-kira tidak ada murakhhis142. Maka makna ini telah terdahulu bicara diatasnya pada 
bicara air mutlak.  

764. Maknanya yang kedua : sebab-sebab yang terhabis dengannya toharah143 mandi dan wudhuk 
dan tayammum. Maka dengan makna inilah dikatakan : hadath kumuh dan hadath tidur dan 
hadath bersentuh dan hadath menjabat kubul. Maka dikatakan pada tiap-tiap satu daripada 
sebab hadath yang empat itu perkara itu sebagai hadath.  

765. Maknanya yang ketiga : tegahan yang mengiringi yang demikian itu144, iaitu mengiringi 
pekerjaan yang diiktibarkan ujudnya oleh syara’ pada anggota atau mengiringi satu sebab 
daripada sebab-sebab yang terhabis toharah dengannya. Artinya apabila ada pada seorang 
satu pekerjaan yang tersebut itu atau ada padanya satu sebab daripada sebab-sebab yang 
empat perkara itu nescaya mengiringinya tegahan sembahyang dan sentuh mushaf dan barang 
sebagainya. Maka tegahan sembahyang dan seumpamanya yang terhasil daripada yang 
tersebut itulah dikatakan sebagai hadath.  

766. Kata syeikh Ramli didalam Nihayah: bahawa yang dikehendaki dengan hadath didalam bab ini 
adalah makna yang kedua, iaitu  dengan menjadikan idhofat pada “sebab hadath” itu sebagai 
idhofat bayaniah. 

767. Bermula, apabila disebutkan hadath dengan tidak ada kait maka yang dikehendaki dengannya 
adalah hadath kecil jua. Telah terdahulu bicara bahawa tempat hadath kecil itu pada anggota 
wudhuk dan tempat hadath besar pada sekelian tubuh.  

768. Adapun hadath-hadath yang membatalkan wudhuk itu, iaitu yang terhabis dengannya wudhuk itu 
maka ianya empat perkara. Pertamanya : keluar sesuatu daripada kubul atau dubur orang yang 
ada baginya wudhuk yang hidup lagi wadhih, samaada suatu yang keluar itu ain atau angin, 
sekalipun keluar angin itu dari zakar atau faraj perempuan, dan samaada yang keluar itu 
beradat seperti tahi dan kumuh dan mazi dan wadi, atau ianya nadir seperti batu atau kayu atau 
ulat atau cacing, sekalipun ulat atau cacing itu mengeluarkan kepalanya daripada dubur atau 
kubul kemudian ia memasukkannya pula. Dan seperti darah yang keluar daripada dubur atau 
daripada buasir yang ada didalam dubur, tidak yang diluarnya. Dan seperti diri buasir145 apabila 
ia tetap didalam dubur maka ia keluar daripada dubur, sesudah ia terkeluar daripadanya 
kemudian maka bertambah keluarnya. 

769. Adapun orang mati maka tidak batal wudhuknya dengan keluar suatu daripada kubulnya atau 
duburnya dan khunsa yang musykil tidak batal wudhuknya melainkan apabila keluar suatu 
daripada kedua-dua zakar dan farajnya.  

770. Bermula, jikalau dijadikan bagi lelaki dua zakar atau dijadikan bagi perempuan dua faraj batallah 
wudhuknya dengan keluar sesuatu daripada mereka dari salah satu daripada keduanya, 
melainkan jika salah satu daripada keduanya itu lebih dengan yakin atau dengan ihtimal146, 
maka tidak batal wudhuknya dengan keluar sesuatu daripada yang lebih itu melainkan jika ada 
yang asli itu tersumbat147. Maka ianya seperti hukum lubang terbuka yang dibawah pusat jua. 
Demikianlah yang mafhum daripada ibarat Tuhfah. 

771. Bermula, dalil pada batal wudhuk dengan keluar tahi dan kumuh dan mazi dan angin maka iaitu 
nas Quran dan hadith. Adapun dalil batal wudhuk dengan keluar salah satu yang lain daripada  
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145 . pada asal : basur. 
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itu maka iaitu kisai, iaitu dikiaskan dengan tahi dan kumuh dan mazi dan angin itu apa yang 
selainnya daripada tiap-tiap yang keluar daripada kubulnya atau duburnya, maka sekelian itu 
membatalkan wudhuk, melainkan mani dirinya yang semata-mata yang keluar daripadanya 
pada mula-mula, maka tidaklah batal wudhuknya dengannya kerana bahawa ia telah 
mewajibkan mandi yang mana ia lebih besar daripada wudhuk dengan khusus keadaannya 
mani maka ia tidak mewajibkan wudhuk yang kurang daripada mandi dengan umum 
keadaannya suatu yang keluar daripada kubul.  

772. Adalah bandingannya seperti zina muhshan maka ianya mewajibkan rejam yang lebih besar 
daripada sebatan dengan khusus keadaannya muhshan, maka ia tidak mewajibkan sebatan 
yang lebih rendah daripada rejam dengan umum keadaannya zina148, kerana kaedah yang 
telah masyhur “bahawa apa yang mewajibkan yang lebih besar daripada dua pekerjaan tidak 
mewajibkan yang lebih rendah daripada keduanya”149.  

773. Haid dan nifas itu mewajibkan wudhuk serta mewajibkan mandi hanyalah kerana bahawa haid 
dan nifas itu menegah sah wudhuk, maka keduanya tidak boleh berhimpun bersama dengan 
wudhuk, bersalahan dengan keluar mani, maka sahlah wudhuk besertanya pada rupa masaalah 
orang yang salisil mani, maka berhimpunlah ia bersama dengannya.  

774. Adapun kalau keluar darinya mani orang lain atau keluar mani mani dirinya yang bercampur 
dengan mani orang atau keluar mani dirinya yang dia masukkan kedalam kubulnya selepas 
daripada ia sudah keluar sebelumnya maka batallah wudhuknya dengan keluarnya pada tiga 
rupa masalaah itu kerana ia tidak mewajibkan mandi maka ia mewajibkan wudhuk. 

775. Kalau keluar mani perempuan kepada tempat yang wajib dibasuh tatkala mandi janabah batallah 
wudhuknya dengannya, sekalipun ia tidak keluar kepada zahir faraj. Jikalau keluar basahan 
faraj perempuan kepada zahirnya maka ditilik jika ia keluar dari batinnya dengan yakin maka 
tidaklah batal wudhuknya.  

776. Jika seorang perempuan beranak pada hal adalah anaknya yang keluar itu kering batallah 
wudhuknya dengannya. Seperti demikian itu keluar mudhghah kerana bahawa anak atau 
mudhghah itu terjadi dari mani dirinya dan mani orang lain. Telah terdahulu bicara bahawa 
keluar mani orang lain itu membatalkan wudhuk. 

777. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dan syarah Bafadhal. Adapun 
yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah maka tidak batal wudhuk perempuan 
dengan beranak apabila anaknya yang keluar itu kering, hanya wajib atasnya mandi jua, 
sekalipun anaknya itu terjadi daripada mandi dirinya dan mani lelaki, kerana ia sudah berpindah 
kepada haiwan, maka tidak lazim bahawa diberikan dia sekelian hukumnya. 

778. Bermula, sebahagian daripada faedah tidak batal wudhuk dengan keluar mani itu dua perkara. 
Pertamanya : supaya sah sembahyang orang yang mandi dengan tidak mengambil wudhuk, 
dengan tidak ada khilaf. Keduanya : supaya dia niatkan pada wudhuknya yang sebelum 
mandinya itu akan sunat mandi kerana jika kita katakan batal wudhuknya nescaya dia niatkan 
pada wudhuknya itu mengangkatkan hadath.  

779. Kata setengah mereka : sebahagian daripada faedahnya pula bahawa jika seorang yang keluar 
mani bertayammum ganti daripada mandi kerana ketiadaan air nescaya haruslah baginya 
menyampaikan beberapa fardhu dengan satu tayammum itu selama dia belum berhadath dan 
belum mendapat air kerana bahawa dia sembahyang dengan wudhuknya jua bukan dengan 
tayammumnya. Adapun tayammumnya itu maka ia hanyalah daripada janabahnya jua. Tetapi 
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pendapat ini ditolak oleh para fuqaha’ dengan bahawa ianya silap, dengan sepakat syeikh Ibnu 
Hajar dan syeikh Ramli dan selainnya, kerana bahawa janabah itu menegah sah fardhu yang 
kedua dengan tidak ada tayammum antara dua fardhu itu, kerana tayamum itu tidak 
mengharuskan bagi orang yang berjunub dan yang berhadath kecil melainkan satu fardhu jua, 
tidak ia mengharuskan yang lebih daripadanya. 

780. Syahadan. Jikalau keluar tahi atau kumuh atau barang suatu yang selainnya dari lubang yang 
terbuka dibawah pusat maka ditilik ; jika ada kubulnya dan duburnya tertutup sekira-kira tidak 
keluar darinya sesuatu jua pun nescaya batallah wudhuk dia dengannya kerana tidak dapat 
tidak bagi manusia daripada tempat keluar yang keluar hadathnya darinya, maka didirikan 
lubang yang terbuka itu pada tempat keluar yang asli pada pihak batal wudhuk dengan keluar 
suatu darinya, tidak pada hukum-hukum lain bagi yang asli itu. Jika kubulnya dan duburnya 
tidak tertutup maka tidak batal wudhuknya kerana tidak ada dharurat kepada bahawa keluar 
sesuatu darinya serta terbuka tempat keluar yang asli itu.  

781. Demikian lagi tidak batal wudhuk dengan keluar sesuatu dari lubang yang terbuka diatas pusat 
atau pada pusat atau pada yang berbetulan dengannya, sekalipun kubul dan duburnya tertutup 
kerana bahawa yang keluar dari atas pusat itu serupa dengan keluar muntah. Inilah sekeliannya 
jika ada tersumbat150 kubulnya dan duburnya itu mendatang bukannya asal kejadian.  

782. Adapun jika ada tersumbatnya itu asal kejadiannya seperti adalah kubulnya dan duburnya itu 
tersumbat dari asal kejadiannya didalam perut ibunya nescaya batallah wudhuknya dengan 
keluar suatu dari barang mana tempat terbuka pada badannya, sekalipun ia keluar dari 
mulutnya.  

783. Jika Allah taala menjadikan seorang dengan keadaan tertutup salah satu daripada kubulnya dan 
duburnya batallah wudhuknya dengan keluar suatu yang menasabah dengan yang tertutup itu 
atau yang menasabah dengan keduanya, tidak yang selainnya. Tetapi tidak sabit pada yang 
terbuka itu daripada segala hukum kubul dan duburnya yang tersumbat itu melainkan hukum 
batal wudhuk dengan keluar suatu daripadanya. Adapun hukum-hukum yang selainnya maka 
ianya sabit pada kubul dan duburnya yang tertutup itu, tidak berpindah darinya kepada yang 
terbuka pada badannya. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah.  

784. Adapun yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah maka bahawa lubang yang 
terbuka pada badannya selain daripada mulut dan barang sebagainya adalah seperti yang asli 
pada sekelian hukumnya, hinggakan batal wudhuk dengan menjabatnya dan wajib dia 
menutupnya dan tidak wajib atasnya mendedahkannya151 didalam sujud sembahyangnya 
hanya hendaklah ia sujud diatasnya, sama seperti hukum pembalut luka yang melengkapi dahi 
jua. Adalah kubul dan duburnya yang tertutup itu seperti anggota yang lebih pada khunsa 
musykil jua, tidak wajib wudhuk sebab menyentuhnya dan tidak wajib mandi dan had sebab 
memasukkan hasyafah zakarnya kedalam faraj orang lain atau sebab dimasukkan kedalam 
farajnya hasyafah zakar orang lain.   

785. Adapun jika yang terbuka itu mulut atau barang sebagainya, daripada tiap-tiap yang terbuka 
pada asalnya seperti telinga dan hidung maka tidaklah batal wudhuknya dengan keluar suatu 
daripadanya. 

786. Hasilnya adalah syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli sepakat pada bahawa lubang yang terbuka 
pada masaalah tertutup yang mendatang tidak sabit padanya daripada hukum-hukum yang asli 
melainkan hukum batal wudhuk dengan sebab keluar suatu daripadanya, dan hukum-hukum 
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yang selainnya sabit pada yang asli yang tertutup itu, tidak berpindah darinya kepada lubang 
yang terbuka itu.  

787. Adapun pada masaalah sumbat yang semulajadi maka khilaf syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli 
pada bahawa yang terbuka itu adakah sabit padanya sekelian hukum bagi yang asli yang 
tertutup itu hingga yang tertutup itu menjadi seperti anggota yang lebih pada khunsa musykil, 
atau tidak sabit padanya sekelian hukum-hukum yang asli itu melainkan hukum batal wudhuk 
dengan keluar suatu darinya dan segala hukum selainnya tetap ia pada yang asli yang tertutup 
itu? Maka yang diiktikadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah adalah yang pertama dan yang 
diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah adalah yang kedua.  

788. Demikian lagi khilaf syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli pada bahawa lubang yang terbuka pada 
masaalah tertutup yang semulajadi; adakah melengkapi yang terbuka pada asal seperti mulut 
dan hidung dan telinga atau tidak melengkapinya? Maka yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu 
Hajar didalam Tuhfah adalah yang pertama dan yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam 
Nihayah adalah yang kedua. 

789. Maka diatas iktimad syeikh Ibnu Ramli tidak batal wudhuk dengan keluar suatu dari mulut dan 
hidung dan telinga, dan diatas  iktimad syeikh Ibnu Hajar batal wudhuk dengan keluar suatu 
daripadanya.  

790. Kata Ibnu Qasim: adakah batal wudhuk dengan keluar air liur dan nafas dari mulut kerana 
bahawa keluar angin itu membatalkan wudhuk? Batal wudhuk dengan yang demikian itu adalah 
sehabis-habis musykil jua. Intaha.  

791. Yang kedua daripada  sebab-sebab hadath : hilang akal sebab tidur atau selainnya seperti gila 
atau pitam atau mabuk atau sakit, kerana sabda nabi sawm “ أْ   هِّ َفَمْن َناَم َفْلَيَتَوضه اْلَعْيَناَن َوَكاُء السه ”, artiya 
: dua mata itu memelihara dubur daripada keluar suatu darinya, maka barang siapa tidur maka 
hendaklah dia berwudhuk. Dua mata itu kinayah dari jaga iaitu bahawa jaga dua mata itu 
memelihara daripada keluar suatu dari duburnya. Seorang yang tidur itu terkadang keluar suatu 
daripada duburnya pada hal tidak diperasankannya sebab hilang akalnya. Apabila sabitlah batal 
wudhuk sebab tidur maka dihubungkan dengannya gila dan pitam dan mabuk, dari kerana 
hilang akal sebab gila dan pitam dan mabuk lebih teruk daripada hilangnya sebab tidur. 

792. Bermula, kenyataan yang demikian itu : kerana bahawa tidur dan sekelian apa yang dihubungkan 
dengannya adalah tempat sangka152 bagi keluar suatu daripada dubur sesaorang pada hal 
tidak diperasankannya kerana hilang akalnya, maka didirikan sangkaan keluar suatu 
daripadanya pada ketika itu pada tempat yakin keluarnya, hingga dijadikan hilang akal dirinya 
dengan salah satu daripada yang tersebut itu sebagai sebab hadath yang membatalkan 
wudhuk, sekalipun tidak keluar seuatu pada ketika itu, kerana mengamalkan kaedah yang telah 
masyhur “bahawa apa yang dipertambatkan dengan tempat sangka itu tidak ada beza diatara 
adanya dan tiadanya”153.  

793. Maka bandingan yang demikian itu seperti masyaqqah didalam safar. Adalah safar itu tempat 
sangka bagi adanya masyaqqah pada ghalibnya, maka didirikan sangkaan ada masyaqqah154 
didalam safar pada tempat yakin adanya, hingga apabila diperoleh safar nescaya diharuskan 
didalamnya berbuka puasa fardhu ramadhan pada siang hari dan qasar sembahyang dan 
barang sebagainya, sekalipun tidak ada masyaqqah. Maka seperti demikian itulah tidur dan apa 
yang dihubungkan dengannya.  
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794. Melainkan tidur orang yang duduk yang tetap maq’adnya pada tempat kedudukkannya, maka 
tidaklah batal wudhuk dengannya, samaada tempat kedudukkanya itu bumi atau belakang 
tunggangan atau lainnya, sekalipun dia tidur dengan bersandar kepada suatu sekira-kira jika 
dihilangkan tempat sandaran itu nescaya rebahlah dia, kerana diamankan daripada keluar suatu 
daripadanya, maka tidaklah ia tempat sangka bagi keluar suatu daripadanya pada ketika itu. 
Tidak ada perkiraan bagi ihtimal keluar angin daripada kubulnya pada ketika itu kerana yang 
demikian itu nadir jua.  

795. Adapun tidur orang yang tidak menetapkan maq’adnya pada tempat kedudukkannya atau dia 
menetapkannya tetapi adalah dia kurus sekira-kira ada renggang diantara maq’adnya dan 
tempat kedudukkannya itu sebab kurusnya atau dia tidak kurus tetapi terangkat maq’adnya dari 
tempat kedudukkannya dahulu daripada jaganya dengan yakin, dan tidur orang yang 
bertelentang, maka batallah wudhuknya dengannya. 

796. Keluar dengan kata “tidur dan mabuk” itu oleh mengantuk dan permulaan mabuk maka tidaklah 
batal wudhuk dengannya kerana tidak hilang akal dengannya. 

797. Bermula, perbezaan diantara tidur dan mengantuk bahawa orang yang mengantuk itu 
mendengar kata-kata orang yang berkata disisinya sekalipun dia tidak faham kata-kata itu. 
Adapun orang yang tidur maka tidaklah dia mendengarnya. Jikalau seorang syak adakah dia 
tidur atau mengantuk atau adakah dia tidur dengan menetapkan maq’adnya pada tempat 
kedudukkannya atau tidak atau adakah terangkat maq’adnya daripada tempat kedudukkannya 
dahulu daripada jaganya atau terangkat kemudiannya nescaya tidakah batal wudhuknya 
denganya. Inilah sekeliannya pada wudhuk kita. 

798. Adapun wudhuk nabi kita Muhammad sawm dan wudhuk sekelian nabi-nabi alaihim solah 
wassalam maka tidaklah ia batal dengan tidur kerana yang tidur pada mereka itu hanyalah mata 
mereka jua. Adapun hati mereka maka adalah ia sentiasa jaga tidak tidur, maka dia mendapat 
tahu apa yang keluar daripadanya.  

799. Yang ketiga daripada sebab-sebab hadath : bertemu kulit lelaki yang wadhih155 dengan kulit 
perempuan yang wadhih yang bukan mahram dengan tidak berlapik diantara keduanya, 
sekalipun keduanya itu kanak-kanak. Tetapi dengan syarat jika keduanya besar sekira-kira 
sampai kepada had yang dingini oleh orang yang empunya tabiat yang sejahtera, samaada 
lelaki itu “fahl”  atau “’anin” atau “majbub” atau “khasi” atau “mamsuh”156, dan samaada 
perempuan itu masih muda atau sudah tua, sekalipun tuanya telah sampai kepada had yang 
mana dia tidak diinginkan pada ghalibnya, kerana kata mereka itu “tidak ada daripada yang 
gugur melainkan ada baginya yang memungut”157, dan samaada bertemu dua kulit itu dengan 
sengaja atau dengan lalai atau dengan digagahi, dan samaada ianya dengan syahwat atau 
dengan tidak ada syahwat, dan samaada ia dengan tangan atau dengan anggota lain, dan 
samaada anggota itu sejahtera atau berpenyakit seperti lasa158 dan samaada anggota itu asli 
atau lebih, maka batallah wudhuk yang menyentuh dan yang disentuh, melainkan jika ada yang 
disentuh itu mayat maka tidaklah batal wudhuknya.  

800. Adapun dalil pada yang demikian itu maka firman Allah taala “ َساءَ   أَْو الََمْسُتُم النِّ ” artinya : atau kamu 
sentuh perempuan. Adalah asal sentuh itu dengan tapak tangan jua maka dikiaskan dengannya 
sentuh dengan anggota yang lain daripada tapak tangan. 
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801. Bermula, ‘illat batal wudhuk dengannya kerana bahawa ia tempat sangka bagi lazat yang 
menggerakkan syahwat yang tidak layak dengan hal orang yang bertoharah. 

802. Bermula, yang dikehendaki dengan kulit itu adalah apa yang selain daripada rambut dan bulu 
dan gigi dan kuku. Maka masuk daging gigi dan gusi dan lidah dan batin mata dan tulang yang 
zahir sebab luka. Maka batallah wudhuk dengan menyentuh yang demikian itu. Inilah yang 
diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah. Adapun yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu 
Hajar didalam Tuhfah maka bahawa tidak batal wudhuk dengan menyentuh batin mata kerana 
ia bukan tempat sangka bagi lazat menyentuhnya, bersalahan dengan lidah, dan tidak batal 
wudhuk dengan menyentuh tulang yang zahir sebab luka umpamanya kerana ia seperti gigi.  

803. Syahadan. Diketahui daripada sekelian yang tersebut itu bahawa tidak batal wudhuk lelaki yang 
bersentuh dengan lelaki dan tidak batal wudhuk perempuan yang bersentuh dengan perempuan 
dan tidak batal wudhuk khunsa yang bersentuh dengan khunsa dan sebaliknya dan tidak batal 
wudhuk lelaki yang bersentuh dengan perempuan mahramnya dan sebaliknnya, sekalipun 
dengan syahwat, atau dengan perempuan yang bukan mahram tetapi dengan berlapik 
sekalipun lapik itu nipis. 

804. Bermula, murad daripada mahram itu adalah perempuan yang haram dinikahi sebab nasab dan 
sebab susuan dan sebab mushaharah. Adapun yang haram dinikahi dengan yang lain itu 
daripada tiga sebab ini seperti isteri nabi dan ibu perempuan yang disetubuhi dengan syubhah 
dan anaknya dan kafir majusi dan wathani dan murtad maka sekelian itu bukan159 mahram 
sekalipun haram menikahinya, walaubagaimanapun dinamakan mereka160 mahram, maka 
batallah wudhuk sebab tersentuh dengan mereka itu.  

805. Jikalau mahram seorang lelaki bercampur dengan beberapa perempuan yang halal yang tidak 
mahshur161 tidaklah batal wudhuknya dengan menyentuh seorang daripada mereka itu, kerana 
diihtimalkan bahawa yang disentuhnya itu bukan162 mahramnya, melainkan jika disentuhnya 
daripada mereka itu kadar yang lebih daripada bilangan mahramnya, seperti adalah bilangan 
mahramnya yang bercampur itu sepuluh orang umpamanya maka disentuhnya sebelas orang 
daripada mereka itu, batallah wudhuknya dengan dia kerana diyakinkan bahawa sebahagian 
daripada orang yang disentuhnya itu bukan mahramnya.  

806. Kata syeikh Darami : jikalau seorang syak pada seorang perempuan adakah dia mahram 
baginya atau tidak, maka dia tersentuh dengannya tidaklah batal wudhuknya kerana 
mengamalkan asal kekal toharah.  

807. Kata syeikh Ramli didalam Nihayah: diambil daripada yang demikian itu, jikalau seorang lelaki 
bernikah dengan seorang perempuan pada hal dia syak adakah diantaranya dan diantara 
perempuan itu ada susuan yang mengaharamkan atau tidak ada, atau (jikalau) bercampur 
mahramnya dengan beberapa perempuan yang halal dan dia nikahi seorang daripada mereka 
itu dengan syaratnya, dan dia menyentuhnya nescaya tidaklah batal wudhuk keduanya dengan 
sebab sentuhan itu serta sah nikah itu.  

808. Adalah bandingannya seperti seorang lelaki bernikah dengan seorang perempuan yang majhul 
nasabnya kemudian maka bapa lelaki itu mengakui perempuan itu anaknya seperti dia kata 
kepadanya :  isteri mu itu anak ku, dan sabitlah dengan katanya itu oleh nasab perempuan itu 
daripadanya, tetapi si suami itu tidak membenarkannya seperti katanya : isteri ku itu bukan anak 
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bapa ku, maka dihukumkanlah dengan kekal nikahnya serta sabit bahawa perempuan itu 
saudaranya, maka tidak batal wudhuk kedua mereka dengan bersentuhan.  

809. Demikian lagi tidak batal wudhuk lelaki yang besar dengan menyentuh kanak-kanak perempuan 
yang belum sampai kepada had yang diingini oleh lelaki yang mempunyai tabiat yang sejahtera 
dan sebaliknya, dan tidak batal wudhuk perempuan yang besar dengan menyentuh kanak-
kanak lelaki yang belum sampai kepada had yang diingini oleh perempuan yang mempunyai 
tabiat yang sejahtera dan sebaliknya, dan tidak batal wudhuk dengan menyentuh amrudi163, 
sekalipun dia sangat elok rupanya lagi sentuhan itu dengan syahwat.  

810. Tidak batal wudhuk dengan menyentuh gigi dan rambut dan kuku tetapi sunat bagi yang 
menyentuh yang demikan itu mengambil wudhuk supaya keluar daripada khilaf ulamak.  

811. Tidak batal wudhuk dengan menyentuh anggota perempuan yang sudah tercerai darpadanya 
seperti tangannya dan kakinya atau yang selainnya, sekalipun anggota yang tercerai itu sampai 
setengah, kerana tidak ada lazat sentuhan pada sekelian yang tersebut itu. Maka jikalau 
seorang perempuan dibelah dua atau dipenggal dua dengan bersamaan tidaklah batal wudhuk 
dengan menyentuh tiap-tiap dua sukunya itu dengan sepakat syeikh Ibnu Hajar dan syeikh 
Ramli, samaada yang setengah itu suku yang ada padanya faraj atau tidak. 

812. Adapun jika ada suku itu tidak bersamaan maka batallah wudhuk dengan menyentuh suku yang 
lebih daripada setengah. Inilah yang tersebut didalam Tuhfah. Maka zahirnya, sekalipun 
lebihnya daripada setengah itu sedikit. 

813. Bermula, hasil yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah bahawa tidak batal wudhuk 
dengan menyentuh suku yang terbanyak daripada setengah melainkan jika sekira-kira diitlakkan 
diatasnya nama perempuan, jika tidak seperti demikian itu maka tidaklah batal wudhuk dengan 
menyentuhnya. 

814. Masaalah : apabila seorang yakin bahawa dirinya bertoharah kemudian maka seorang adil 
mengkhabarkan bahawa dia disentuh oleh seorang perempuan atau keluar angin daripadanya 
didalam tidurnya pada hal dia menetapkan maq’adnya164 pada tempat kedudukkannya wajiblah 
dia mengambil khabarnya, maka batallah wudhuknya dengannya.  

815. Soal: jika seorang bertanya : bahawa khabar orang adil itu memberi faedah sangkaan (zan) jua, 
sedangkan asal pada orang yang bertoharah itu adalah kekal toharahnya yang dia yakinkan, 
maka ianya tidak hilang dengan sangkaan yang terhasil dengan khabar seorang adil, maka 
betapa kiranya diwajibkan dia mengamalkan khabarnya. 

816. Jawab: bahawa yang demikian itu tempatnya adalah pada sangkaan yang tidak didirikan pada 
tempat yakin oleh syara’ seperti sangkaan yang terhasil daripada khabar orang adil pada 
bilangan rakaat sembahyang dan bilangan lingkaran tawaf, maka tidak wajib mengambil khabar 
orang adil padanya. Adapun sangkaan yang didirikan oleh syara’ pada tempat yakin seperti 
sangkaan yang terhasil daripada khabar seorang adil tentang hadath atau bernajis air atau kain 
umpamanya maka wajib mengambil khabarnya. 

817. Bermula, perbezaan diantara dua masaalah ini : bahawasanya ujud bilangan rakaat sembahyang 
dan bilangan lingkaran tawaf itu tidak lazim daripadanya oleh kebilangannya kerana terkadang 
ada diperolehi empat rakaat sembahyang dan tujuh lingkaran tawaf tetapi tidak ada yang 
kebilangan daripadanya melainkan satu jua dengan sebab meninggalkan rukun atau dengan 
sebab diperolehi sharif165 umpamanya, maka tidaklah memberi faedah khabar orang yang adil 
dengannya pada maksudnya, maka dilaghakan ia sekalipun ia sampai kepada bilangan 
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tawatir166. Bersalahan dengan khabar orang adil pada kedatangan hadath atau bernajis air atau 
umpamanya, maka ianya memberi faedah pada maksudnya kerana tidak diperoleh ihtimal yang 
menggugurkannya maka wajib menerimanya, istimewa pula hadath itu terkadang terhasil tanpa 
perbuatan dirinya. 

818. Masaalah : jika seorang yakinkan dirinya berhadath kemudian maka seorang adil 
mengkhabarkan bahawa dia telah berwudhuk selepas daripada hadathnya, tidaklah harus dia 
mengamalkan khabarnya. Bersalahan ‘akas167 masaalah ini, iaitu yang telah tersebut 
kenyataannya, kerana mengamalkan ihtiat168 pada dua masaalah ini. 

819. Soal: jika seorang bertanya : khabar seorang adil pada mengatakan suci umpama kain daripada 
najis itu diterima diatas tafsil yang telah lalu kenyataannya, maka apa jua perbezaan antaranya 
dan antara khabarnya pada mengatakan suci seorang daripada hadath sekira-kira tidak diterima 
khabarnya pada yang demikian itu? 

820. Jawab: bahawa masaalah suci daripada najis itu lebih luas169 daripada masaalah suci dari 
hadath, dengan dalil sah menyucikan badan atau kain daripada najis dengan tidak ada niat dan 
sah ia dengan semata-mata perbuatan orang lain. Bersalahan dengan menyucikan badan 
daripada hadath, maka tidak sah ia dengan tidak ada niat dan tidak sah ia dengan semata-mata 
perbuatan orang lain. Inilah hasil yang tersebut didalam Tuhfah dan syarah ‘Ubab dan didalam 
Hasyiah Ibnu Qasim. 

821. Yang keempat daripada sebab-sebab hadath : menjabat satu juzuk daripada faraj manusia yang 
wadhih dengan satu juzuk daripada tapak tangan atau perut anak jari, samaada faraj itu kubul 
atau dubur, daripada lelaki atau perempuan, daripada dirinya atau selainnya, sekalipun daripada 
mayat atau kanak-kanak yang kecil atau disentuhnya dengan lupa atau dengan digagahi orang, 
dengan tangan yang lasa170 atau yang lebih, dan samaada yang menjabat itu wadhih atau 
khunsa, kerana sabda nabi sawm “ أْ   َمْن َمسه َفْرَجُه َفْلَيَتَوضه ” artinya: barangsiapa menjabat farajnya 
maka hendaklah dia berwudhuk, riwayat Turmizi. Dan lagi sabda nabi sawm “ إََذا أَْفَضى أََحُدُكْم بََيَدَه  

أْ   artinya: apabila seorang dari kamu menjabat farajnya ”إَلَى َفْرَجَه َولَْيَس َبْيَنُهَما َسْتٌر َوالَ َحَجاٌب َفْلَيَتَوضه
dengan tapak tangannya dan tidak ada diantara keduanya lapik maka hendaklah dia 
berwudhuk. Riwayat Ibnu Hibban. 

822. Bermula, faraj pada bahasa meliputi faraj perempuan dan zakar lelaki dan dubur keduanya.  
823. Adapun batal wudhuk dengan menjabat faraj dirinya maka ianya sabit dengan nas hadith yang 

tersebut itu. Adapun batal wudhuk dengan menjabat faraj orang lain maka iaitu dengan kias, 
dari kerana apabila batal wudhuk dengan menjabat faraj dirinya maka dengan menjabat faraj 
orang lain terutama batalnya, kerana menjabat faraj orang lain itu lebih keji daripada menjabat 
faraj dirinya kerana menghilangkan kehormatan orang lain.  Maka dari kerana inilah tidak batal 
wudhuk orang yang dijabat farajnya.  

824. Pada setengah riwayat “ أْ   َمْن َمسه َذَكًرا َفْلَيَتَوضه ” artinya: barangsiapa yang menjabat zakar maka 
hendaklah dia berwudhuk. Maka “zakar” itu umum meliputi zakar dirinya dan zakar orang lain, 
maka diatas riwayat ini batal wudhuk dengan menjabat zakar orang lain itu adalah dengan nas 
bukan dengan kias. 

825. Syahadan: tidak ada beza pada zakar atau faraj atau dubur antara bahawa ianya berhubung atau 
tercerai sebab terpotong umpamanya. Maka batallah wudhuk dengan menjabatnya sekalipun 
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yang tercerai itu sebahagiannya, kerana masih lagi kekal nama zakar diatasnya. Melainkan kulit 
hasyafah yang dipotong tatkala menyunatkannya, maka tidaklah batal  wudhuk dengan 
menyentuhnya kerana ia tidak dinamakan zakar.  

826. Maka diambil daripada yang demikian itu bahawa jika dipotong zakar maka ditumbuk lumat 
nescaya tidaklah batal wudhuk dengan menyentuhnya kerana pada ketika itu ia telah keluar 
daripada keadaannya bernama zakar. Adapun dubur dan faraj perempuan yang terpotong maka 
tidak batal wudhuk dengan menjabatnya melainkan jika masih tinggal padanya nama faraj atau 
dubur. 

827. Jikalau seorang mempunyai dua zakar atau dua faraj nescaya batal wudhuk dengan menjabat 
satu daripada keduanya jika keduanya itu asli atau serupa dengan yang asli atau salah satu 
daripada keduanya lebih tetapi ia berbetulan dengan yang asli171. Seperti demikian itulah jika 
seorang mempunyai dua tapak tangan yang asli atau serupa dengan yang asli atau salah satu 
daripada keduanya lebih tetapi berbetulan dengan yang asli, maka batallah wudhuk sebab 
menjabat faraj dengannya.  

828. Adapun zakar maka yang membatalkan wudhuk daripadanya adalah sekeliannya hingga kulit 
yang menutup hasyafah selagi ia berhubung dengannya. Adapun faraj perempuan maka yang 
membatalkan wudhuk daripadanya adalah tempat pertemuan dua bibirnya yang mengelilingi 
lubangnya dan daging tempat khatan, sekalipun ada ia panjang sekira-kira muncul hujungnya 
keluar daripada faraj. Tidak membatalkan wudhuk daripada faraj apa yang selain daripada 
demikian itu.  

829. Adapun murad daripada halaqah dubur yang membatalkan wudhuk maka iaitu tempat pertemuan 
keliling lubang dubur. Maka tidak batal wudhuk dengan menjabat batin papan punggung172 dan 
pelir dan ari-ari dan bulu yang tumbuh diatas zakar atau faraj dan barang yang diantara dubur 
dan kubul.  

830. Adapun yang membatalkan wudhuk daripada tapak tangan dan perut jari-jari maka iaitu apa yang 
bertemu daripada batin dua tapak tangan dan perut jari-jari tatkala keduanya dipertemukan 
serta ditekankan sedikit dan173 perut dua ibu tangannya, sekalipun ia tidak bertemu tatkala 
dipertemukan. Demikianlah yang mafhum daripada ibarat Syarah Raudh. Adapun yang lain 
daripada itu seperti sekelian hujung jari dan selang-selangnya dan tepinya dan tepi tapak 
tangan maka ianya tidak membatalkan wudhuk.  

831. Syahadan. Keluar dengan kata “faraj manusia” itu faraj binatang dan burung. Maka tidak batal 
wudhuk dengan menjabatnya kerana ia tidak dihormati lagi tidak diingini. Maka dari kerana 
inilah tidak haram memandangnya dan tidak ada had atas yang menyetubuhinya.  

832. Keluar dengan kata “manusia yang wadhih”  oleh khunsa musykil. Maka tidaklah batal 
wudhuknya dengan dia menjabat salah satu daripada dua alatnya, zakarnya atau farajnya, 
kerana diihtimalkan yang dijabatnya itu lebih. Tetapi jika khunsa musykil menjabat dua alat 
khunsa musykil yang lain nescaya batallah wudhuknya kerana bahawa dia telah menjabat zakat 
atau faraj dengan yakin.  

833. Demikian lagi batal wudhuk khunsa musykil jika dia menjabat zakar dirinya dan faraj khunsa 
musykil yang lain atau menjabat faraj dirinya dan zakar khunsa musykil yang lain atau menjabat 
zakar dan dan faraj dua khunsa musykil yang lain kerana jika ditakdirkan khunsa yang menjabat 
dan yang dijabat itu lelaki atau perempuan nescaya batallah wudhuknya dengan menjabat zakar 
atau faraj. Dan jika ditakdirkan salah seorang daripadanya lelaki dan yang seorang lagi 
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perempuan nescaya batallah wudhuknya dengan bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Itu pun 
dengan syarat jika tidak ada diantara keduanya sifat mahram.  

834. Jika khunsa musykil menjabat zakar dirinya dan dia sembahyang subuh umpamanya kemudian 
dia menjabat pula farajnya dan dia sembahyang zohor umpamanya nescaya wajib diatasnya 
mengulangi sembahyang zohornya kerana batal wudhuknya dengan dia menjabat alatnya yang 
kedua. Itu pun dengan syarat jika dia tidak berwudhuk diantara dua jabat itu. 

835. Jika seorang lelaki menjabat zakar khunsa musykil atau seorang perempuan menjabat farajnya 
nescaya batallah wudhuk yang menjabat kerana jika khunsa itu sama jantina dengan yang 
menjabat seperti bahawa adalah keduanya lelaki atau adalah keduanya perempuan nescaya 
batallah wudhuknya dengan menjabat zakar atau faraj. Dan jika khunsa itu tidak sama jantina 
dengan yang menjabat nescaya batallah wudhuknya dengan bersentuhan kulit lelaki dan 
perempuan. Itupun dengan syarat jika tidak ada antara keduanya sifat mahram.  

836. Bersahalan jika seorang lelaki menjabat faraj khunsa atau seorang perempuan menjabat 
zakarnya, maka tidaklah batal wudhuk yang menjabatnya kerana diihtimalkan alat yang 
dijabatnya itu lebih.  

837. Jikalau salah seorang daripada dua khunsa musykil menjabat zakar taulannya dan yang seorang 
lagi menjabat pula faraj taulannya nescaya batallah salah seorang daripada keduanya dengan 
tidak tertentu kerana bahawa jika ada keduanya itu lelaki maka batallah wudhuk yang menjabat 
zakar, dan jika keduanya perempuan maka batallah wudhuk yang menjabat faraj, dan jika salah 
seorang daripada mereka lelaki dan yang seorang lagi perempuan maka batallah wudhuk 
keduanya dengan bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Tetapi tatkala yang demikian itu tidak 
tertentu maka tidak tertentulah hadath pada keduanya. Harus bagi setiap daripada keduanya 
mengerjakan sembahyang dengan wudhuk itu. 

838. Bermula, faedah batal wudhuk salah seorang daripada keduanya dengan tidak tertentu adalah 
bahawa seorang perempuan apabila mengikut salah seorang daripada keduanya pada satu 
sembahyang nescaya tidaklah harus baginya mengikut pula dengan yang seorang lagi. Inilah 
hasil yang tersebut didalam RaudhutTalib dan syarahnya Asna Matalib. 

839. Fasal pada menyatakan apa yang haram sebab hadath kecil. Bermula, haram sebab hadath itu 
sembahyang dengan bagai-bagainya sekalipun sembahyang jenazah, kerana sabda nabi sawm 
“ أَ   الَ َيْقَبُل هللاُ َصالََة أََحَدُكْم إََذا أَْحَدَث َحتهى َيَتَوضه ” artinya : tidak diterima Alllah sembahyang seorang 
daripada kamu apabila berhadath hingga dia berwudhuk. Tetapi tempat haram sembahyang 
sebab berhadath itu pada orang yang selain daripada yang luput dua yang menyucikan iaitu air 
dan tanah dan orang yang sentiasa berhadath. Adapun keduanya maka lagi akan datang 
hukumnya.  

840. Demikian lagi haram sebab hadath itu tawaf samaada ia fardhu atau sunat, kerana bahawa ia 
pada menempati sembahyang kerana tersebut didalam hadith sahih riwayat Hakim bahawa 
sabda nabi sawm “ الََة إاَله أَنه هللاَ َتَعالَى َقْد أََحله فَْيَه النُّْطَق َفَمْن َنَطَق َفالَ َيْنَطْق إاَله   َواُف بََمْنَزلََة الصه  artinya ” بََخْيرٍ الطه
: tawaf itu seperti sembahyang tetapi Allah taala telah menghalalkan didalamnya kata-kata maka 
barang siapa yang hendak berkata-kata didalam tawafnya maka janganlah dia berkata-kata 
melainkan dengan kebajikan jua.   

841. Demikian lagi haram sebab hadath itu sujud tilawah dan sujud syukur dan khutbah jumaat kerana 
bahawa sekelian itu seperti sembahyang jua.  

842. Demikian lagi haram sebab hadath itu menanggung mushaf dan menyentuh helaiannya dan 
sekalipun putihnya yang tidak tersurat, kerana firman Allah taala “ ُه إاَله اْلُمَطههُرْونَ   الَ َيَمسُّ ” artinya : 
janganlah menyentuh mushaf melainkan segala mereka yang suci daripada hadath, dan lagi 
sabda nabi sawm “ الَ َيَمسُّ اْلقُْرآَن إاَله َطاَهرٌ   ” artinya : janganlah menyentuh Quran melainkan orang 
yang suci daripada hadath. Maka dikiaskan keatas menyentuh itu akan menanggungnya. Maka 



apabila haram menyentuhnya serta hadath maka terutama haram menanggungnya kerana 
menanggung itu lebih keji daripada menyentuh. 

843. Keluar dengan kata mushaf oleh selain mushaf seperti Taurat dan Injil dan apa yang 
dinasakhkan bacaannya daripada Quran, maka tidak haram menyentuhnya dan 
menanggungnya. 

844. Demikian lagi haram menyentuh jilidnya yang berhubung dengannya kerana bahawa ia seperti 
satu juzuk daripadanya. Diambil daripada yang demikian itu bahawa kalau dijilid mushaf 
bersama dengan kitab yang lain nescaya haramlah menyentuh jilid yang menghimpunkan 
keduanya daripada sekelian pihaknya, kerana ujud kitab yang lain bersamanya tidak menegah 
daripada membangsakannya kepada mushaf itu. Kalau diterima bahawa jilid itu dibangsakan 
kepada keduanya maka mempermenangkan mushaf itu tertentu jua. Bandingannya adalah apa 
yang akan datang pada tafsir dan Quran yang sama banyak. Inilah yang diiktimadkan oleh 
syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah. Adapun yang tersebut dialam Mughni dan Nihayah maka 
haram menyentuh jilid yang menutup mushaf saja tidak yang menutupi yang selainnya. Inilah 
hukum pada menyentuhnya.  

845. Adapun hukum menanggungnya maka yang tersebut didalam Mughni dan Nihayah ianya seperti 
hukum menanggung mushaf serta mata benda  jua. Maka berjalanlah tafsil yang lagi akan 
datang. 

846. Adapun jilid mushaf yang telah tercerai daripadanya maka padanya tafsil; jika tidak putus 
nisbahnya kepada mushaf maka iaitu haram menyentuhnya sama seperti yang berhubung 
dengannya, dan jika sudah putus nisbahnya kepada mushaf seperti adalah ia sudah dijadikan 
jilid kitab lain maka iaitu tidak haram menyentuhnya dengan tidak ada khilaf. Inilah yang 
diiktikadkan oleh syeikh Khatib Syarbini dan syeikh Ramli didalam Mughni dan Nihayah kerana 
mengikut syeikh Islam didalam syarah Raudh. Adapun syeikh Ibnu Hajar maka dia tidak 
menyatakan didalam Tuhfah akan tafsil ini hanya dia menghadkan bicara diatas haram 
menyentuh jilid mushaf yang berhubung jua. Maka mafhumnya halal menyentuh yang bercerai 
daripadanya dengan tafsil itu -wallahu a’lam- yang mana ia adalah kehendak kata-kata tuan 
kitab al Bayan dan yang dinyatakan oleh Asnawi.  

847. Syahadan. Terkadang wajib atas orang berhadath yang lemah daripada toharah menanggung 
mushaf atau berbantalkannya dengan syarat jika dia takutkan umpama kebakaran atau kafir 
atau terkena najis pada hal tidak diperolehnya orang yang kepercayaan tempat ditaruhkan 
mushaf itu padanya. Dan terkadang harus dia menanggungnya dengan syarat jika dia takutkan 
hilang jua, dan tidak harus baginya berbantalkannya pada ketika itu. Demikian lagi tidak harus 
berbantalkan kitab ilmu yang dihormati melainkan jika dia takutkan hilangnya dari kerana 
pencuri.  

848. Demikian lagi haram menanggung bekas dan peti yang ada didalam keduanya mushaf lagi 
adalah keduanya itu disediakan sebagai tempat mushaf jua, kerana keduanya ketika itu 
menyerupai jilidnya. Bersalahan jika tidak ada musahaf didalam keduanya atau keduanya tidak 
disediakan untuk mushaf, maka halallah menyentuhnya dan menanggungnya diatas tafsil 
menanggung mushaf serta mata benda. 

849. Demikian lagi haram menyentuh kursi atau rehal yang ada mushaf diatasnya lagi disediakan 
untuk mushaf. Inilah mafhum kalam syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah. Adapun hasil kalam 
syeikh Ibnu Qasim didalam Hasyiah Tuhfah dan Hasyiah Syarah Minhaj maka tidak haram 
menyentuh kursi yang ada mushaf diatasnya kerana bahawa ia bercerai daripadanya. Maka dia 
mengikut pada yang demikian itu akan gurunya iaitu syeikh Tablawi dan syeikh Abdul Hamid, 
dan demikian lagi syeikh Muhammad Ramli. 



850. Demikian lagi haram menanggung dan menyentuh benda yang tersurat Quran padanya dengan 
dikasadkan dirasah174 seperti papan dan barang sebagainya, sekalipun setengah ayat Quran 
kerana ia sama seperti mushaf. Tetapi kata syeikh Ibnu Qasim : tempatnya jika ada seumpama 
papan itu dibilang sebagai papan Quran pada ‘uruf. Adapun jika ia tidak seperti demikian itu 
seperti adalah papan itu besar seperti pintu yang besar atau tersurat Quran pada tiang atau 
dinging maka tidak haram menyentuh tempat yang tidak ada Quran padanya, dan halal 
menanggungnya diatas tafsil menanggung mushaf serta mata benda. 

851. Adapun benda yang tersurat Quran diatasnya tidak dengan kasad dirasah hanya kerana kasad 
tabarruk dan azimat tatkala menyuratnya maka iaitu tidak haram menanggung dan 
menyentuhnya. Tetapi tempat diiktibarkan kasad bacaan atau kasad tabarruk itu adalah pada 
yang tidak dinamakan mushaf pada ‘uruf. Maknanya apa yang tersurat Quran padanya yang 
tidak dinamakan mushaf pada uruf jika dikasadkan bacaan tatkala menyuratnya haramlah 
menanggung dan menyentuhnya, dan jika dikasadkan tabarruk dan azimat tatkala menyuratnya 
tidaklah haram menanggung dan menyentuhnya. Jika tidak dikasadkan suatu jua pun 
dengannya hendaklah ditilik kepada karenah.  

852. Adapun apa yang dinamakan mushaf pada ‘uruf maka haram menanggung dan menyentuhnya 
sekalipun dikasadkan tabarruk dan azimat tatkala menyuratnya, kerana tidak kebilangan kasad 
tabarruk pada ketika itu. Inilah hasil yang tersebut didalam Tuhfah. Maka diketahui daripada 
yang demikian itu bahawa jika disurat Quran daripada awalnya hingga akhirnya dengan kasad 
tabarruk dan azimat haramlah menyentuhnya dan menanggungnya.  

853. Jikalau seorang syak pada apa yang tersurat Quran diatasnya adakah dikasadkan dirasah atau 
tabarruk tatkala menyuratnya halal dia menyentuh dan menanggungnya kerana menilik kepada 
asal ketiadaan haram dan ketiadaan ujud mani’175. Tidak ditilik pada maaalah ini kepada 
karenah, bersalahan pada masaalah yang telah terdahulu iaitu pada Quran yang tidak 
dikasadkan dirasah  dan tabarruk oleh orang yang menyuratnya. Maka pada masaalah itu perlu 
kepada menilik karenah seperti yang telah terdahulu bicara diatasnya. Muhtamal pula haram 
menyentuhnya pada masaalah ini kerana mengamalkan ihtiat. Demikianlah hasil yang tersebut 
didalam Tuhfah dan syarah Irsyad. 

854. Bermula, harus serta karahah menanggung mushaf serta mata benda, sekalipun mata benda itu 
satu sahaja lagi ianya kecil, dengan syarat jika dia hanya kasadkan menangung mata benda itu 
sahaja atau tidak dia kasadkan menanggung apa-apa. Adapun jika dia kasadkan menanggung 
mushaf sahaja atau dia kasadkan menanggung kedua-duanya maka iaitu haram. Inilah yang 
diiktimadkan oleh syeikh Islam didalam syarah Minhaj dan syeikh Ibnu hajar didalam Fathul 
Jawwad.  

855. Adapun yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah maka tidak halal daripada 
empat rupa masaalah itu melainkan pada satu rupa masaalah daripadanya iaitu apabila dia 
kasadkan menanggung mata benda sahaja, dan haram ia pada yang tiga rupa masaalah yang 
tinggal lagi, iaitu apabila dikasadnya menanggung mushaf jua atau dikasadnya menanggung 
kedua-duanya atau tidak dia kasadkan menanggung suatu daripada keduanya.  

856. Adapun yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah maka tidak haram daripada empat 
rupa masaalah itu melainkan pada satu masaalah jua, iaitu apabila dia kasadkan menanggung 
mushaf sahaja, dan halal ia pada tiga rupa masaalah yang tinggal lagi. 
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857. Bermula, halal menanggung orang yang menanggung mushaf diatas itlak176, kerana yang 
demikian itu tidak dibilangkan menanggung mushaf. Maka tidaklah berlaku padanya tafsil yang 
tersebut pada menanggung mushaf serta mata benda. Inilah yang diiktimadkan oleh  syeikh 
Khatib didalam Mughni dan syeikh Ramli didalam Nihayah dan syeikh Ibnu Qasim didalam 
Hasyiah Tuhfah 

858. Adapun yang diiktimadkan syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dan syarah ‘Ubab maka bahawa 
menanggungkan orang yang menanggung mushaf itu seperti menanggung mushaf serta mata 
benda pada segala tafsil yang telah tersebut itu.  

859. Bermula, menyentuh mushaf serta mata benda itu seperti hukum menanggung mushaf sertanya. 
Maka apabila seorang meletakkan tangannya keatas mushaf serta mata benda maka kena 
sebahagian tangannya pada mushaf itu dan setengahnya pada mata benda itu maka berlakulah 
diatasnya segala taafsil yang tersebut itu. Inilah muktamad syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah.  

860. Adapun yang diiktimadkan oleh syeikh Khatib dan syeikh Ibnu Qasim dan syeikh Barmawi dan 
selainnya maka bahawa syarat halal menanggung mushaf serta mata benda dengan tafsilnya 
adalah bahawa tidak tersentuh tangan yang menanggungnya kepada mushaf. Maka kalau 
tersentuh tangannya padanya haramlah menanggungnya sertanya dengan tidak ada tafsil.  

861. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa hukum menyentuh mushaf serta mata benda 
tidak seperti hukum menanggung mushaf sertanya pada segala tafsil yang tersebut itu. 
Bersalahan yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu hajar didalam Tuhfah.  

862. Demikian lagi halal serta karahah menyentuh dan menanggung Quran yang beserta dengan 
tafsirnya jika ada huruf tafsir itu lebih banyak daripada huruf Quran, samaada terbeza Quran itu 
daripada tafsirnya atau tidak. Adapun jika huruf Quran itu lebih banyak daripada huruf tafsirnya 
atau bersamaan maka haram menyentuh dan menanggungnya.  

863. Bermula, yang dikira pada banyak dan sedikit adalah huruf yang dirasamkan177 jua bukan huruf 
yang dilafazkan, dan yang dikira pada rasam Quran itu adalah rasam khat mushaf Imam jua 
kerana rasam yang keluar daripada khat mushaf Imam itu tertentu mengikutnya, sekalipun ia 
menyalahi kaedah rasam. Dan yang dikira pada rasam tafsirnya adalah rasam yang diatas 
kaedah ilmu khat jua.  

864. Jikalau seorang syak pada keadaan tafsir itu adakah lebih banyak hurufnya daripada huruf Quran 
atau bersamaan halal dia menyentuh dan menanggungnya kerana ketiadaan yakin ujud mani’, 
iaitu bersamaan keduanya. Dari kerana inilah halal benda yang sedemikian itu pada tampalan 
perak dan kain sutera kembar benang yang disyakkan bersamaan.  

865. Berjalan sebahagian fuqaha’ pada kain sutera kembar benang yang disyakkan bersamaannya 
diatas haramnya. Maka diatas kias yang demikan itu haramlah pula menyentuh dan 
menanggung Quran yang disyakkan pada keadaan tafsirnya itu bersamaan dengannya.  

866. Adapun yang dibilangkan pada banyak tafsir dan tidaknya pada menyentuhnya maka iaitu tempat 
yang disentuh jua, bukan jumlah perhimpunan Quran dan tafsirnya. Maknanya jika ada tempat 
yang disentuh itu lebih banyak tafsir daripada Quran halallah menyentuhnya.  Dan jika tidak 
terbanyak ia daripadanya haram menyentuhnya, sekalipun perhimpunan tafsir itu lebih banyak 
daripada perhimpunan Quran.  

867. Yang dikira pada banyak tafsir dan tidaknya pada menanggungnya adalah perhimpunan Quran 
dan perhimpunan tafsirnya jua. Maknanya jika perhimpunan tafsir itu lebih banyak daripada 
perhimpunan Quran halallah menanggungnya, jika tidak seperti demikian itu haramlah 
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menanggungnya. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah kerana mengikut 
walidnya. 

868. Kata syeikh Khatib Syarbini didalam Mughni: bermula, zahir kalam sahabat-sahabat Syafi’e : 
sekira-kira adalah perhimpunan tafsir itu lebih banyak daripada perhimpunan Quran halallah 
menyentuhnya diatas itlak, iaitu samaada didalam satu lembar daripada tafsir itu lebih banyak 
Quran daripada tafsirnya atau bersamaan atau kurang, hingga kalau ada didalam satu lembar 
itu terbanyak Quran daripada tafsirnya halallah menyentuhnya, sekalipun yang disentuh itu ayat 
Quran yang terbeza daripada tafsirnya, kerana bahawa ia tidak dinamakan mushaf. Inilah yang 
diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam syarah Irsyad.  

869. Dan halal membalikkan helaian mushaf dengan kayu jika ia tidak bercerai daripada 
perhubungannya kerana ia tidak dinamakan menanggungnya. Bersalahan jika helaian itu 
bercerai diatas kayu itu maka ianya haram dengan ittifak.   

870. Demikian lagi halal menyentuh dan menanggung dinar atau dirham yang tersurat Quran 
diatasnya. Demikian lagi kitab-kitab fekah yang tersurat didalamnya beberapa ayat Quran, dan 
kain dan dinding dan makanan yang tersurat ayat Quran diatasnya kerana tidak dikasadkan 
Quran untuk pelajaran178 pada mensabitkannya pada yang tersebut itu maka tidak berlaku 
diatasnya segala hukum Quran. Dari kerana inilah harus meruntuhkan dinding dan memakan 
makanan yang tersurat ayat Quran diatas keduanya. 

871. Harus menghapuskan dengan air apa yang tersurat diatas sesuatu benda, daripada Quran, dan 
harus meminum air itu, tetapi tidak harus menelan kertas yang tersurat Quran diatasnya atau 
suatu daripada nama Allah kerana lazim daripadanya menajiskannya dengan apa yang didalam 
perut. Bersalahan dengan memakan makanan yang tersurat Quran diatasnya kerana rupa 
suratannya hilang sebelum ia sampai kedalam perut. 

872. Haram menyurat Quran atau sesuatu daripada nama Allah taala dengan najis. Haram diatas 
orang yang ada baginya toharah menyentuh mushaf dengan anggotanya yang kena najis yang 
tidak dimaafkan daripadanya jika disentuhkannya  tempat yang kena najis itu. Bersalahan jika 
disentuhkannya tempat yang tidak kena najis atau tempat yang kena najis yang dimaafkan. 
Maka tidaklah haram. Seperti Quran pada yang demikian tu adalah isim mu’azzam179.  

873. Demikian lagi haram memijak atau melangkah suatu yang tersurat Quran atau isim mu’azzam 
diatasnya. Demikian lagi haram meletakkan umpama dinar atau dirham pada kertas yang 
tersurat diatasnya “ َحْيمَ   ْحَمَن الره بَْسَم هللاَ الره ”. Demikian lagi haram menjadikan apa yang tersurat 
Quran diatasnya sebagai penanda bagi kurras180 kitab atau penanda bagi apa yang tersurat 
Quran diatasnya. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah. Adapun yang 
diiktimadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah kerana mengikut fatwa walidnya bahawa tidak 
haram  menjadikan  kertas  yang  tersurat  umpama “ بَْسَم هللاَ   ” sebagai penanda bagi kurras atau 
barang sebagainya.  

874. Makruh membakar kayu yang tersurat Quran diatasnya melainkan jika dia kasadkan 
memeliharanya, maka tidaklah makruh membakarnya seperti perbuatan saidina Uthman r.a, 
adalah dia membakar beberapa mushaf kerana kasad memeliharanya. Tetapi membasuhnya 
terutama daripada membakarnya. 

875. Haram mencarik-carikkan kertas yang tersurat Quran diatasnya dengan tidak kerana hajat 
memeliharanya. Jika ia jatuh kebumi haram meninggalkan daripada mengangkatnya dari bumi 
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itu.  Haram mengunjurkan kaki kepada mushaf kerana kelakuan itu menunjukkan seorang itu 
menghinanya. Harus bagi orang yang berhadath menyurat Quran jika tidak disentuhnya. 

876. Syahadan. Tidak wajib atas wali atau mu’allim menegah kanak-kanak yang mumayyiz lagi 
berhadath atau berjunub daripada mengangkat atau menyentuh mushaf kerana hajat belajar 
dan menderas181 dan membawa kepada tempat pengajian dan membawa kepada guru yang 
mengajarnya supaya dia mengajarinya kerana bahawa memberatinya diatas mengekali suci 
daripada hadath besar adalah kepayahan atasnya. Tetapi sunat dia menegahnya daripada yang 
demikian itu. Demikianlah yang disebutkan oleh syeikh Islam didalam syarah Raudh. Maka jika 
mengangkat atau menyentuhnya itu bukan kerana hajat yang tersebut hanya adalah ia kerana 
tujuan yang lain atau tidak kerana satu tujuan maka wajib menegah dia daripadanya. Demikian 
lagi wajib menegah dia darinya jika dia belum mumayyiz supaya terpelihara mushaf daripada 
dicarikkannya. 

877. Masaalah. Barang siapa yakin bahawa dia sudah bersuci daripada hadath kemudian dia syak 
atau zan pada kedatangan hadath hendaklah dia mengamalkan yang dia yakinkan iaitu suci 
daripada hadath. Demikian lagi barang siapa yakin sudah berhadath kemudian maka dia syak 
atau zan  pada bersuci daripadanya hendaklah dia mengambil  yang dia yakinkan iaitu 
berhadath. Dari kerana yakin itu tidak dihilangkan dengan syak atau zan, kerana sabda nabi 
sawm “ ْخُرَجنه َمَن اْلَمْسَجَد َحتهى َيْسَمَع َصْوًتا أَْو َيَجَد إََذا َوَجَد أََحُدُكْم فَْي َبْطنََه َشْيًئا َفأَْشَكَل َعلَْيَه أََخَرَج َمْنُه َشْيٌء أَْو الَ َفالَ يَ  

 artinya : apabila seorang daripada kamu mendapati sesuatu didalam perutnya maka dia ”َرْيًحا
kesamaran diatasnya adakah keluar daripadanya suatu atau tidak, maka janganlah dia keluar 
dari masjid hingga dia dengar bunyi atau  dia mendapati angin. Meriwayatkannya Muslim.  

878. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa syak dan zan disini dan pada kebanyakan 
bab ilmu fekah adalah sama pada hukum. Maka tidak diamalkan dengan zan umpama wudhuk 
selepas daripada yakinkan hadath. 

879. Bermula, terangkat yakin umpama wudhuk dengan umpama tidur dan terangkat yakin hadath 
dengan air yang dizankan sucinya tidak menafikan182 kaedah yang tersebut itu kerana bahawa 
keduanya itu sebahagian daripada masaalah-msasaalah yang dijadikan zan padanya seperti 
yakin.  

880. Masaalah. Kalau seorang yakinkan suci dan hadath dan tidak dia ketahui yang terdahulu 
daripada keduanya, tetapi dia tahukan halnya yang sebelum daripada keduanya, maka 
hendaklah dia mengambil lawan apa yang sebelum daripada keduanya.183 

881. Bermula, contoh yang demikian itu bahawa seorang yakin sudah mengambil wudhuk dan sudah 
berhadath selepas terbit matahari umpamanya dan tidak dia tahu yang terdahulu daripada 
keduanya, adakah terdahulu hadath daripada wudhuk atau terdahulu wudhuk daripada hadath. 
Maka hendaklah disuruh dia mengingatkan halnya sebelum daripada keduanya. Maka jika dia 
sebelum daripada keduanya itu berhadath nescaya adalah dia sekarang ini didalam wudhuk 
kerana dia yakinkan wudhuk dan syak pada terkemudian hadath daripadanya. Maka yang 
asalnya adalah ketiadaan terkemudian hadath daripadanya.  

882. Jika dia sebelum daripada keduanya didalam wudhuk pada hal adalah dia telah beradat 
membaharui wudhuk nescaya adalah dia sekarang ini didalam hadath, kerana dia yakin bahawa 
hadathnya itu menghilangkan salah satu daripada dua wudhuknya serta dia syak pada 
terkemudian wudhuknya yang kedua daripada hadath itu. Maka asalnya adalah ketiadaan 
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terkemudian ia daripadanya, dan keadaannya beradat membaharui wudhuk itu menjadi karenah 
yang menguatkan asal itu.  

883. Jika dia tidak beradat membaharui wudhuk nescaya adalah dia sekarang ini didalam wudhuk jua, 
kerana yang zahir adalah bahawa terkemudian wudhuknya yang kedua daripada hadathnya.  

884. Jikalau dia tahu sebelum daripada keduanya ada wudhuk dan hadath dan tidak dia tahu yang 
terdahulu daripada keduanya hendaklah ditilik apa yang dahulu daripada keduanya hingga 
demikianlah184. Kemudian maka dia mengambil lawan daripada yang kasal dan yang 
seumpama pada yang genap selepas daripada mengambil kira keadaannya beradat 
membaharui wudhuk dan tidaknya.  

885. Jika tidak diketahuinya apa yang dahulu daripada keduanya nescaya lazimlah dia mengambil 
wudhuk dengan tiap-tiap hal jika dia beradat membaharui wudhuk. Jika dia tidak beradat 
membaharui wudhuk nescaya adalah dia didalam wudhuk dengan tiap-tiap hal.  

886.  

887.  

 َباُب اْلُغْسلَ  .888

889. BAB MANDI 
890.  
891. Ini bab pada menyatakan mandi ( ُالَغْسل). Bermula, makna mandi pada bahasa : mengalirkan air 

keatas sesuatu185. Maknanya pada syara’ : mengalirkan air keatas seluruh tubuh dengan 
niat186, pada selain mandi mayat. 

892. Bermula,  yang lebih fasih lagi masyhur pada lafaz “غسل” itu adalah dengan baris diatas ghain 
dan baris didepannya, dan ia adalah yang berjalan diatas lidah kebanyakkan fuqaha’. Dikatakan 
pula “ َغْسل   ” dengan baris dibawahnya adalah bagi barang yang digunakan pada mandi seperti 
bidara dan sebagainya. 

893. Syahadan. Tidak wajib mandi dengan segera, sekalipun seorang itu derhaka dengan sebabnya, 
seperti orang yang junub dengan persetubuhan zina, maka tidak wajib atasnya segera mandi 
kerana putus derhakanya dengan putus persetubuhan itu sebelum daripada mandi. Bersalahan 
orang yang melumur badannya dengan najis yang derhaka dia dengan sebabnya, maka wajib 
atasnya segera menghilangkannya kerana derhakanya itu kekal tidak putus melainkan dengan 
menghilangkannya. Walaubegitu terkadang wajib atas orang yang berjunub segera mandi jika 
dia takut luput waktu sembahyang atau dia berada didalam masjid yang didalamnya air ada 
walhal dia tidak dapat keluar darinya. 

894. Syahadan. Mandi itu ada beberapa perkara yang mewajibkannya dan beberapa rukun dan sunat 
dan makruh dan perkara yang berkaitan dengannya.  

895. Fasal pada menyatakan segala yang mewajibkan mandi dan perkara yang berkaitan dengannya. 
Bermula, yang mewajibkan mandi itu lima perkara. Pertamanya: mati, bagi orang Islam yang 
selain syahid. Maka wajib memandikan mayat yang Islam yang tidak syahid. Adapun mayat kafir 
maka tidak wajib memandikannya, dan mayat orang Islam yang syahid haram memandikannya 
seperti yang lagi akan datang kenyataannya didalam bab jenazah. Adapun anak yang gugur 
dari perut ibunya jika sampai empat bulan dan tidak zahir padanya tanda hayat maka wajib 
memandikannya kerana terbenar diatas anak itu takrif mati, iaitu ketiadaan hidup daripada apa 
yang kelakuannya hidup187.  

                                                           
184 . iaitu begitulah seterusnya. 
.سيالن الماء على الشئ . 185  
.سيالن الماء على جميع البدن بالنية . 186  
.عدم الحياة عما من شأنه الحياة . 187  



896. Keduanya : haid, dan ketiganya: nifas, dengan ijmak. Tetapi haid dan nifas itu tidak mewajibkan 
mandi melainkan beserta putus keduanya dan hendak mengerjakan umpama sembahyang 
sebab masuk waktunya. Maka yang mewajibkan disini adalah rangkuman itu. demikianlagi pada 
wiladah dan janabah188 yang lagi akan datang.  

897. Keempatnya: wiladah. Maka wajib mandi sebab keluar anak, sekalipun tidak basah, dari kerana 
mandi itu wajib dengan sebab keluar mani yang dijadikan anak daripadanya, maka dengan 
keluar anak terlebih utama dari kerana ia mani yang beku. Seperti anak adalah ‘alaqah dan 
mudhghah. Maka wajib mandi sebab keluar keduanya, jika bidan mengatakan bahawa ia adalah 
asal kejadian kanak-kanak, kerana ia mani yang beku. Tidak wajib mandi sebab keluar 
sebahagian tubuh kanak-kanak seperti keluar tangannya dan kakinya kerana yang demikian itu 
tidak dinamakan wiladah.  

898. Bermula wiladah itu tidak mewajibkan mandi melainkan serta hendak mengerjakan umpama 
sembahyang sebab masuk waktunya. Maka bila seorang perempuan beranak lalu masuk waktu 
sembahyang dan tidak keluar darah nifasnya wajiblah atasnya mandi wiladah untuk 
mengerjakan sembahyang. Bersalahan jika tidak masuk waktu sembahyang atau keluar darah 
nifas mengiringi wiladahnya maka tidaklah wajib atasnya mandi. 

899. Kelimanya : janabah, dengan ijmak, kerana firman Allah taala “ ههُروا  َوإَْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطه ” artinya: dan 
jika kamu berjunub maka bersucilah kamu daripada janabah itu.  Bermula, makna janabah itu 
pada bahasa : jauh, dan maknanya pada syarak : suatu pekerjaan maknawi yang berdiri pada 
sekelian badan yang menegah sah umpama sembahyang sekira-kira tidak ada yang 
mengharuskan.  

900. Maka janabah itu terhasil bagi orang yang hidup yang berbuat atau yang diperbuat dengan sebab 
masuk hasyafah189 zakar orang yang wadhih190 yang berhubung atau yang bercerai, atau 
masuk kadar hasyafah daripada orang yang terpotong hasyafahnya atau yang dijadikan dengan 
tidak berhasyafah, kedalam faraj perempuan yang wadhih kubul atau dubur atau faraj mayat 
atau faraj binatang, sekalipun ikan lagi tidak diingini lagi tidak inzal191 lagi tidak intisyar192 
zakar lagi tidak ada kasad dan tidak ada pilihan lagi dengan berlapik yang tebal. Kerana sabda 
nabi sawm “ إََذا اْلَتَقى اْلَخَتاَناَن َفَقْد َوَجَب اْلُغْسُل َوإَْن لَْم ُيْنَزلْ   ” artinya: apabila bertemu dua khatan maka 
sungguhnya wajiblah mandi, sekalipun tidak inzal. Meriwayatkannya Muslim. Maka yang 
dikehendaki daripada bertemu dua khatan itu adalah berbetulan193 keduanya bukan bersentuh, 
kerana khatan perempuan itu diatas tempat masuk zakar, maka tidak berbetulan dua khatan 
melainkan dengan menghaibkan sekelian hasyafah kedalam faraj, tidak setengahnya.  

901. Maka tidak hasil janabah dengan memasukkan sebahagian hasyafah, sekalipun serta yang 
terbanyak daripada zakar, seperti dibelah dua zakarnya maka dimasukkanya sekelian yang 
sebelah, tetapi jika dimasukkannya pula sebelah yang tinggal selepas daripada memasukkan 
yang pertama itu sekalipun pada faraj yang lain terhasillah janabah baginya. Demikian lagi tidak 
terhasil janabah dengan memasukkan kadar hasyafah serta ujud hasyafahnya, seperti dilipatnya 
zakarnya maka dimasukkannya setengah sekadar hasyafahnya. 

902. Bermula, yang dikehendaki dengan kadar hasyafah pada orang yang terpotong hasyafahnya 
adalah kadar hasyafah dirinya jua sekalipun panjang hasyafahnya lebih daripada adat. Yang 

                                                           
188 . iaitu kelahiran anak dan junub. 
189 . iaitu kepala zakar. 
190 . jelas jantinanya, iaitu bukannya dari khunsa musykil. 
191 . iaitu keluar mani. 
192 . iaitu tegang. 
193 . setentang.  



dikehendaki dengannya pada orang yang dijadikan dengan tidak ada hasyafah adalah kadar 
hasyafah yang sederhana bagi  kebanyakkan seumpama zakar itu. 

903. Demikian lagi pada zakar binatang, maka dikirakan kadar yang nisbahnya kepada zakarnya 
seperti nisbah hasyafah yang sederhana bagi zakar manusia yang sederhana kepada zakarnya. 
Tidak dikira memakai ukuran pada zakar binatang, kerana jika dikira memakai ukurannya 
nescaya lazim atasnya ketiadaan wajib mandi dengan masuk sekelian zakar binatang yang 
tidak menyamai zakar manusia yang sederhana, yang mana ianya amat jauh.  

904. Syahadan. Keluar dengan kata “yang hidup” orang yang mati. Maka tidak hasil bagi mayat 
janabah dan tidak diulangi mandinya apabila dimasukkan hasyafah kedalam kubulnya atau 
duburnya atau dimasukkan zakarnya kedalam faraj orang lain, kerana gugur taklifnya sebab 
mati, maka ia seperti binatang jua. Wajib memandikan mayat sebab matinya hanyalah kerana 
mensucikan dan  memuliakannya.  

905. Tidak wajib had sebab menyetubuhi mayat perempuan dan tidak majib mahar sepertimana tidak 
wajib diat sebab memotong tangannya, tetapi binasa ibadat dengannya dan wajib dengannya 
kifarat puasa dan haji. Sepertimana ditambatkan wajib mandi dengan memasukkan hasyafah 
ditambatkan pula dengannya wajib had dan wajib mahar dan iddah dan terhasil tahallul194 dan 
haram rabibah195 dan yang lain daripada itu daripada segala hukum yang tinggal.  

906. Keluar dengan kata “yang wadhih” itu oleh khunsa musykil maka tidak wajib atasnya mandi 
dengan sebab memasukkan hasyafahnya kedalam kubul atau dubur seorang atau sebab 
dimasukkan hasyafah orang lain pada kubulnya kerana diihtimalkan lebihnya, melainkan apabila 
keduanya berhimpun seperti bahawa seorang lelaki memasukkan hasyafahnya kedalam 
farajnya dan dia memasukkan hasyafahnya kedalam faraj seorang perempuan atau kedalam 
dubur seorang lelaki. Maka terhasil janabah khunsa musykil itu dengan yakin kerana dia 
menjimak orang lagi dijimak orang. 

907. Bermula, zakar yang lebih jika batal wudhuk dengan sebab menyentuhnya196 wajiblah mandi 
sebab memasukkan hasyafahnya, jika tidak seperti demikian itu maka tidak wajib mandi. 
Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah. 

908. Masaalah : kalau seorang lelaki masuk dengan sekelian tubuhnya kedalam faraj perempuan 
adakah wajib atasnya mandi kerana terbenar atasnya bahawa dia memasukkan zakarnya 
kedalam faraj, atau tidak wajib atasnya mandi kerana tidak ada memasukkan zakarnya 
sendirinya, hanya masuk zakarnya itu kerana mengikut tubuhnya jua. Kata syeikh Ali 
Syubramalisi : bahawa pada yang demikian itu ada tilikan, tetapi yang zahir adalah yang 
pertama jua, iaitu wajib atasnya mandi kerana ‘illatnya yang tersebut itu. 

909. Masaalah. Kalau seorang memasukkan zakarnya kedalam zakar seorang lain, adakah wajib 
mandi atas keduanya? kata Syihab ar Ramli : wajib atas keduanya mandi kerana terbenar atas 
perbuatan itu bahawa masuk zakar pada faraj, maka ia mewajibkan mandi atas keduanya.  

910. Hasil pula janabah bagi lelaki dan perempuan dengan keluar mani dirinya permulaan kali, 
samaada keluarnya itu didalam jaga sebab pandang atau fikir atau lainnya atau didalam tidur 
sebab mimpi, dan samaada ia keluar dari jalan keluarnya yang biasa iaitu kubul sekalipun dari 
dari dua kubu khunsa musykil atau keluar dari jalan keluar yang lainnya seperti dubur atau 
lubang yang terbuka dibawah sulbi lelaki197 atau dibawah taraif perempuan tetapi dengan 

                                                           
194 . iaitu menghalalkan suami mengahwini bekas isterinya yang ditalak tiga. 
195 . anak perempuan isterinya, iaitu anak tirinya yang perempuan. 
196 . iaitu jika boleh dibezakan dan sama kuat berfungsi dengan yang asal. Dua yang asal sama hukumnya. 
197 . Sulbi iaitu tulang belakang. Taraif  iaitu sekelian tulang dada 



syarat tertutup jalannya yang biasa dan lagi adalah mani itu mustahkam198 seperti keluarnya 
dengan tidak kerana sakit.  

911. Adapun jika tertutup jalannya yang biasa atau mani  yang keluar itu tidak mustahkam seperti ia 
keluar kerana sakit maka tidaklah terhasil janabah baginya. Tetapi jika ada jalan keluar mani itu 
dari asal kejadiannya seperti dijadikan dia dengan tertutup kubulnya nescaya terhasillah 
janabah baginya dengan sebab keluar maninya daripada yang terbuka itu sekalipun mani itu 
tidak mustahkam seperti ia keluar kerana sakit. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar 
didalam Tuhfah.  

912. Syahadan. Keluar dengan kata “mani dirinya”  itu oleh mani orang lain, seperti mani yang keluar 
dari kubul kanak-kanak perempuan atau kubul perempuan yang digagahi atau yang tidur199 
kemudian daripada mandinya, maka tidaklah terhasil janabah baginya dengan sebab keluar 
mani itu kerana bukan maninya. Maka tidak wajib atasnya mengulang mandi.  

913. Keluar dengan kata “permulaan kali”  oleh yang keluar kali kedua seperti seorang perempuan 
memasukkan maninya yang telah keluar kedalam farajnya kemudian maka ia keluar pula, 
tidaklah terhasil janabah baginya dengan keluarnya yang kedua itu, sekalipun ia adalah mani 
dirinya.  

914. Bermula, kalau keluar mani lelaki dari kubul perempuan selepas dia mandi, maka ditilik : jika jika 
perempuan itu sampai kepada syahwatnya dengan jimak itu seperti adalah dia baligh lagi 
dengan pilihan hatinya lagi didalam jaganya nescaya hasillah baginya janabah, sekalipun tidak 
diyakinkan keluar maninya didalam jimak itu kerana ghalib diatas sangkaan bercampur maninya 
dengan mani lelaki yang keluar itu maka dijadikan sangka disini pada tempat yakin.   

915. Bermula, barangsiapa berasa nak inzal maninya maka dipegangnya zakarnya dan ia tidak keluar 
tidaklah wajib mandi atasnya.  

916. Dikehendaki dengan keluar mani pada lelaki dan perempuan yang dara adalah sampai keluarnya 
kepada zahir hasyafah dan zahir faraj, dan pada perempuan yang janda sampai keluarnya 
kepada tempat yang wajib membasuhnya pada mandi junub. 

917. Bermula, dalil wajib mandi sebab keluar mani itu sabda nabi sawm tatkala datang kepadanya 
Ummu Sulaim maka berdatang sembah dia kepada rasulullah dengan katanya: wahai rasulullah 
bahawa Allah taala tidak malu daripada yang sebenar, adakah wajib atas perempuan mandi 
apabila dia mimpi? Maka sabdanya : “ َنَعْم إََذا َرأََت اْلَماءَ   ”,  artinya : bahkan apabila dia melihat 
mani. Iaitu wajib atasnya mandi apabila inzal maninya dengan mimpi itu. 

918. Syahadan. Dikenal mani lelaki dan mani perempuan dengan salah satu daripada tiga perkara. 
Pertamanya: dengan terpancar keluarnya, sekalipun tidak dirasakan lazat dan tidak ada bau 
baginya kerana firman Allah taala “ ُخلََق َمْن َماٍء َدافَقٍ   ”, artinya dijadikan dia dari mani yang 
terpancar keluarnya. Keduanya : dengan rasa lazat tatkala keluarnya, sekalipun tidak terpancar 
kerana sedikitnya. Lazim daripada merasa lazat itu oleh lemah zakarnya dan pecah syahwatnya 
selepasnya pada ghalibnya. Ketiganya: dengan bau tatkala basahnya seperti tepung gandum 
yang diuli atau seperti bau mayang khurma dan tatkala keringnya seperti bau putih telur, 
sekalipun tidak terpancar dan tidak dirasai lazat tatkala keluarnya, seperti keluar daripadanya 
mani yang tertinggal kemudian daripada mandinya.  

919. Maka jika diperoleh pada yang keluar daripada seorang lelaki atau perempuan salah satu 
daripada yang tiga ini wajiblah mandi diatasnya kerana ternyata keadaannya mani, sekalipun ia 
seperti warna darah atau tidak putih atau tidak likat pada hak lelaki dan tidak kuning dan cair 
pada hak perempuan. Jika tidak diperoleh padanya satu daripada tiga perkara ini tidaklah wajib 

                                                           
198 . ia pada bahasa : dikira kukuh. Wallahu a’lam.  
199 . iaitu ketiga mereka itu disetubuhi. 



atasnya mandi kerana ternyata keadaannya bukan mani, sekalipun ianya putih lagi likat pada 
hak lelaki atau kuning lagi cair pada hak perempuan, dari kerana keadaan mani lelaki putih lagi 
likat dan mani perempuan kuning lagi cair pada ghalibnya jua. Terkadang ia menyalahi demikian 
itu. 

920. Masaalah: kalau seorang syak pada suatu yang keluar : dakah ia mani atau wadi, seperti orang 
yang jaga dari tidurnya maka dia mendapati air yang keluar darinya bewarna putih lagi likat 
haruslah dia memilih antara keadaannya mani atau wadi. Maka lazim atasnya sekelian hukum 
apa yang dipilihnya. Maka jika dipilihnya keadaan yang keluar itu mani jadilah dia berjunub dan 
berjalanlah diatasnya sekelian hukum orang yang junub. Maka haram diatasnya berhenti 
didalam masjid dan membaca Quran dan barang sebagainya daripada apa yang haram diatas 
orang yang berjunub, dan wajib atasnya mandi. Jika dia memilih keadaan yang keluar itu wadi 
wajiblah atasnya mengambil wudhuk dan membasuh kubulnya dan membasuh apa yang 
terkena wadi itu daripada kainnya atau badannya. 

921. Syahadan. Kalau dia telah memilih satu daripada keduanya haruslah dia rujuk dari apa yang 
telah dipilihnya itu kepada memilih yang lain. Maka hendaklah diamalkannya kehendak 
pilihannya yang kedua, yang telah lalu dan yang akan datang. Inilah yang lebih cermat. 
Muhtamal pula bahawa tidak dia amalkan kehendak pilihannya yang kedua melainkan pada 
yang lagi akan datang jua. Inilah hasil yang disebutkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah.  

922. Adapun yang disebutkan syeikh Ramli didalam Nihayah pada keadaan kalau dia memilih 
keadaan yangkeluar itu mani maka iaitu tidak haram atasnya dahulu daripada mandi apa yang 
haram atas orang yang junub kerana syak pada terhasil janabah dengan sebabnya.  

923. Kata syeikh Ibnu Qasim: kias yang tersebut itu kalau dia memilih keadaan yang keluar itu wadi, 
tidak ia menajiskan apa yang telah terkena dengannya. Maka tidak wajib membasuhnya kerana 
syak pada keadaannya menajiskan. Muhtamal pula berbeza ia dengan yang tersebut itu. Intaha. 

924. Masaalah : kalau seorang melihat mani pada kainnya yang tidak ada orang lain memakainya 
atau dia melihatnya pada hamparannya yang tidak tidur orang lain diatasnya wajiblah dia mandi 
kerana terhasil janabah dengannya, dan wajib pula dia mengulang tiap-tiap sembahyang yang 
diyakinkan keadaannya kemudian daripada keluar mani itu, samaada mani yang dilihatnya itu 
pada batin kainnya atau pada zahirnya. Inilah yang disebutkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam 
syarah Bafadhal. 

925. Kata syeikh Ramli didalam Nihayah : tempat yang demikian itu jika dilihatnya mani itu pada batin 
kainnya jua. Adapun jika dilihatnya pada zahirnya maka tidaklah wajib atasnya mandi kerana 
diihtimalkan keadaan mani itu daripada orang lain. Intaha. 

926. Demikian lagi wajib mandi dan mengulangi sembahyang jika dia melihat mani pada 
hamparannya yang dia tidur padanya serta orang lain jika tidak terboleh keadaan mani itu keluar 
dari orang lain itu, seperti keadaannya kanak-kanak yang kurang umurnya daripada sembilan 
tahun atau adalah dia mamsuh200. Adapun jika orang yang tidur sertanya itu terboleh keadaan 
mani itu keluar darinya seperti adalah ia berumur sembilan tahun atau lebih dan dia tidak 
mamsuh maka tidaklah wajib mandi dan mengulangi sembahyang atasnya kedua mereka, 
sekalipun seorang dari mereka berjunub dengan yakin. Jika kedua mereka tidak mandi maka 
tidak harus mereka ikut mengikut pada sembahyang kerana diihtimalkan bahawa yang diikut 
itulah yang junub.  

927. Syahadan. Diketahui daripada sekelian yang tersebut itu bahawa yang mewajibkan mandi itu 
tersimpan pada lima perkara itu jua tidak lebih daripadanya. Adapun jikalau kena najis seluruh 

                                                           
200 . yang dibuangkan zakar dan pelirnya. 



tubuh maka tidaklah ia mewajibkan mandi hanya adalah ia mewajibkan menghilangkan najis itu 
jua, sekalipun dengan menyiatkan kulitnya. 

928. Masaalah. Jika kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan berjimak wajib atas wali 
keduanya menyuruh keduanya mandi. 

929. Bermula, haram atas orang yang junub dengan sebab janabah apa yang haram dengan sebab 
hadath kecil. Sungguhnya telah lalu bicara diatasnya, dan haram pula diatas orang yang junub 
yang Islam lagi baligh berhenti didalam masjid atau serambinya atau hawanya atau dindingnya 
atau anjungnya. Terhasil lama berhenti yang diharamkan itu dengan kadar sekurang-kurang 
tama’ninah. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah. 

930. Demikian lagi haram atasnya berjalan berulang alik didalam masjid atau satu daripada yang 
tersebut itu, seperti dia masuk kedalam masjid kerana hajat mengambil suatu didalamnya 
kemudian maka dia keluar pada pintu tempat dia masuk, kerana ianya serupa dengan berhenti. 
Bersalahan kalau dia masuk kedalam masjid pada hal dia hendak keluar dari pintu yang lain 
kemudian mendatang kepadanya kasad kembali kepada pintu tempat masuknya, haruslah 
baginya kembali kepadanya. Jikalau seorang masuk kedalam masjid diatas kasad bahawa ia 
manakala sampai kepada pintu yang lain kembalilah dia kepada pintu tempat dia masuk tidaklah 
harus baginya yang demikian itu kerana ia menyerupai berulang-ulang.  

931. Tetapi tidak haram lalu didalam masjid seperti dia masuk kedalamnya pada suatu pintu dan 
keluar dari pintu yang lain, sekalipun dia berjalan dengan perlahan-lahan diatas adatnya, kerana 
tidak diberati berjalan dengan cepat. Tetapi hukum lalu didalam masjid dengan tidak ada satu 
tujuan itu khilaf aula, bukan makruh. Inilah hukum pada orang yang junub. 

932. Adapun perempuan yang berhaid atau nifas maka jika dia tidak takut menitik darahnya didalam 
masjid maka makruhlah baginya lalu didalamnya, dan jika dia takutkannya haramlah atasnya 
lalu dengan berjalan jua. 

933. Bermula, lalu dengan berenang disungai yang didalam masjid seperti lalu dengan berjalan jua. 
934. Bermula, dalil atas yang demikian itu firman Allah taala “ َوالَ ُجُنًبا إاَله َعابََرْ َسبَْيلٍ   ” artinya: dan tidak 

yang berjunub melainkan orang yang melintas jalan, dan sabda nabi sawm “ الَ أَُحله اْلَمْسَجُد لََحائٍَض  

  .artinya : tidak aku halalkan masjid bagi yang berhaid dan tidak bagi yang berjunub ,”َوالَ لَُجُنبٍ 
935. Jikalau seorang yang junub lalu didalam masjid dengan niat berhenti didalamnya tidaklah haram 

dia lalu, kerana yang haram itu hanyalah kerana kasad yang maksiat jua, bukan kerana lalu. 
Kalau seorang berjunub mengenderai binatang maka dia lalu didalam masjid tidaklah dia dikira 
berhenti kerana perjalanan binatang yang menanggungnya itu dibangsakan kepadanya sama 
seperti berkenderaan pada tawaf. 

936. Adapun jika orang yang junub itu kafir maka tidaklah haram diatasnya berhenti didalam masjid 
dengan syarat diizinkan oleh orang Islam yang mukallaf atau diperoleh barang yang berdiri pada 
tempat izinnya* dan menyeru hajatnya kepada masuknya kedalam masjid itu, kerana 
bahawasanya ia tidak mengiktikadkan haramnya. Jika tidak seperti demikian itu maka tidak 
harus baginya masuk kedalam masjid, sekalipun dia  tidak berjunub. 

937. Adapun perempuan yang kafir jika dia berhaid atau bernifas dan tidak dia bimbang menitik 
darahnya maka tidak ditegah dia dari masuk dan berhenti didalam masjid dengan syarat jika 
ada baginya hajat syari’e pada masuknya itu. Jika tidak ada baginya hajat syari’e maka 
ditegahlah dia daripadanya. Inilah yang dirajihkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah.  Adapun 
yang dirajihkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah maka bahawasanya ditegah perempuan 
kafir yang berhaid dan yang bernifas itu daripada berhenti didalam masjid dengan tidak ada 
tafsil yang tersebut itu kerana besar hadath keduanya. 

938. Adapun kanak-kanak yang junub maka harus baginya berhenti didalam masjid, tidak membaca 
Quran.  



939. Bermula, tempat haram berhenti dan berulang alik didalam masjid itu jika tidak ada baginya uzur 
dan lagi selain daripada nabi kita sawm. Adapun jika ada baginya uzur seperti mimpi didalam 
masjid dan sukar atasnya keluar daripadanya sebab terkunci pintu masjid atau takut binasa 
hartanya atau barang sebagainya kerana keluarnya maka haruslah baginya berhenti kerana 
dharutrat, dan wajib atasnya tayammum. Tetapi haram tayammum dengan tanah masjid iaitu 
yang masuk didalam yang diwakafkan. Adapun nabi kita mMuhammad sawm maka tidak haram 
atasnya berhenti didalam masjid pada keadaan dia berjunub, maka ia adalah sebahagian 
daripada khususiahnya.  

940. Masaalah : kalau orang yang junub tidak mendapat air melainkan didalam masjid dan ada 
besertanya bejana201 atau pada tempat air itu hendaklah dia tayammum kemudian maka 
masuk kedalam masjid untuk mengambil air dengan bejana itu kemudian maka dia mandi diluar 
masjid. Jika dia tidak mempunyai bejana haruslah dia mandi didalam masjid, dan dimaafkan 
baginya berhenti pada masa mandinya kerana dharurat. Tetapi jika ada didalam masjid itu air 
didalam kolah haruslah bagi yang junub itu masuk kedalamnya supaya dia mandi didalam kolah 
itu dalam keadaan dia lalu dengan tidak berhenti. 

941. Masaalah: kalau seorang lelaki lalu didalam masjid bersama isterinya dalam keadaan dia 
menjimaknya sambil berjalan haramlah atasnya yang demikian itu, sekalipun diharuskan bagi 
orang yang junub lalu didalam masjid. Jikalau lelaki dan isterinya itu berhenti didalam masjid 
kerana uzur haramlah dia menjimaknya, sekalipun diharuskan bagi yang berjunub berhenti 
didalam masjid kerana uzur. Keluar dengan kata masjid oleh madrasah dan ribat dan musalla 
hari raya maka tidaklah haram atas yang junub berhenti dan berulang alik padanya. 

942. Haram pula atas orang yang junub yang Islam membaca Quran, sekalipun dia kanak-kanak jika 
dilafazkannya dengan lidahnya sekira-kira didengar oleh dirinya sendiri dengan pendengar yang 
sederhana, jika tidak ada hingar disana, sekalipun satu huruf, dengan kasad membaca Quran 
semata-mata atau beserta selainnya, kerana sabda nabi sawm “ الَ َيْقَرأُ اْلُجُنُب َوالَ اْلَحائَُض َشْيًئا َمَن  

 artinya: janganlah membaca sesuatu daripada Quran oleh orang yang junub dan ”اْلقُْرآنَ 
perempuan yang haid. Tetapi wajib atas orang yang junub yang ketiadaan air dan tanah 
membaca fatihah didalam sembahyang kerana terhenti sah sembahyangnya diatas membaca 
fatihah. Maka dari kerana inilah tidak harus baginya membaca surah yang lain daripada fatihah. 

943. Adapun jika dibacanya Quran itu dengan hatinya jua atau dengan lidahnya tetapi tidak didengari 
oleh dirinya seperti demikian itu202 maka tidaklah haram dan tidak makruh. Tetapi jika orang 
yang junub itu kelu maka haram atasnya membaca Quran dengan isyarat dan menggerakkan 
dua bibirnya. 

944. Syahadan. Halal bagi orang yang junub membaca segala zikir Quran dengan tidak 
mengkasadkan Quran seperti dibacanya tatkala hendak makan “ بَْسَم هللاَ   ” dan tatkala selesai 
daripadanya atau tatkala bersin “   َ اْلَحْمُد ّلَِله ” dan tatkala hendak mengenderai kenderaan “ ُسْبَحاَن  

َر لََنا هَ  َذا الهَذى َسخه ” dan tatkala kedatangan musibah “ ا إَلَْيَه َراَجُعْوَن   َ َوإَنه ا ّلَِله إَنه ” dan seperti zikir Quran 
segala pengajaran dan hukumnya dan kisahnya apabila dibaca dengan tidak kasad Quran, 
kerana ia tidak mencederakan ta’zim, darikerana Quran hanyalah ianya Quran dengan kasad 
jua.  

945. Adapun jika tidak dikasadnya sebagai Quran seperti dikasadnya sebagai zikir atau pengajaran 
atau hukumnya atau kisahnya dengan sendirinya atau tidak dia kasadkan sesuatu tidaklah 
haram ia diatasnya. Tidak ada beza pada yang demikian itu  diantara apa yang tidak diperoleh 
nazamnya melainkan didalam Quran seperti  ayat Kursi dan surah Ikhlas dan diantara apa yang 

                                                           
201 . teks asal “ada sertanya bejana akan tempat air”. 
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diperoleh nazamnya didalam Quran dan selainnya. Inilah yang diiktimadkan oleh syeikh Khatib 
dan syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli didalam Mughni dan Tuhfah dan Nihayah.  

946. Adapun jika yang berjunub itu kafir maka tidak ditegah dia dari membaca Quran kerana dia tidak 
mengiktikadkan haramnya. Tetapi jika dia berhaid atau bernifas maka ditegah dia darinya 
kerana besar hadathnya. 

947. Bermula, tidak harus mengajarkan Quran kepada kafir yang mu’anid203 dan ditegah dia dari 
mempelajarinya. Adapun kafir yang tidak mu’anid maka ditilik, jika diharapkan Islamnya maka 
haruslah mengajarnya dan jika tidak diharapkan Islamnya tidak harus mengajarnya.  

948. Ditegah kafir dari menyentuh Quran hanyalah kerana haram menyentuhnya itu lebih kuat dengan 
dalil haram menanggungnya serta hadath dan haram menyentuhnya dengan najis. Bersalahan 
dengan membaca Quran kerana harus membacanya serta hadath dan harus membaca dengan 
mulut yang kena najis. 

949. Kalau seorang yang junub bertayammum kerana mengharuskan bacaan Quran atau berhenti 
didalam masjid kemudian maka dia berhadath haruslah baginya berhenti didalam masjid dan 
membaca Quran kerana kekal tayammumnya dengan nisbah kepada keduanya. Demikianlah 
tersebut didalam Tuhfah. Syahadan.  

950. Keluar dengan kata Quran itu oleh Taurat dan Injil dan Hadith Qudsi dan apa yang dinasakhkan 
bacaannya. Maka tidak haram atas orang yang berjunub membacanya.  

951. Fasal pada menyatakan rukun mandi, dan dikatakan pula fardhu mandi dan wajib mandi. 
Bermula rukun mandi yang lain daripada mandi mayat itu dua perkara.  

952. Pertamanya : niat, seperti diniatkannya dengan hatinya salah satu daripada yang lagi akan 
datang. Sunat melafazkannya dengan lidahnya seperti dikatanya “ َنَوْيُت َرْفَع اْلَجَناَبةَ   ” artinya : 
sahaja aku mengangkatkan janabah, jika dia berjunub, atau “ َنَوْيُت َرْفَع اْلَحْيَض   ” artinya : sahaja 
aku mengangkatkan haid , jika dia berhaid, atau “ َفاَس   َنَوْيُت َرْفَع النِّ ” artinya: sahaja aku 
mengangkatkan nifas, jika dia bernifas. Iaitu mengangkatkan hukum janabah atau hukum haid 
atau hukum nifas, seperti yang telah terdahulu kenyataannya.  

953. Atau dia meniatkan pengharusan yang umum yang mengandungi tiap-tiap suatu yang perlu 
kepada mandi seperti sembahyang dan tawaf dan membaca Quran dan berhenti didalam  
masjid  dan  mentamkinkan  halil204 dan  barang  sebagainya,  seperti  dikatanya “ َنَوْيُت اْستََباَحَة  

 .artinya : sahaja aku mengharuskan apa yang berkehendak kepada mandi ,”َشْيٍء ُمْفَتقٍَر إَلَى اْلَغْسلَ 
954. Atau dia niatkan pengharusan yang khas, daripada apa yang perlu kepada mandi, seperti 

katanya “ الَةَ   َنَوْيُت اْستََباَحَة الصه ” artinya: sahaja aku205 mengharuskan sembahyang, atau diniatkan 
dengan katanya “ َنَوْيُت أََداَء َفْرَض اْلَغْسلَ   ” artinya : sahaja aku menunaikan fardhu mandi, atau “ َنَوْيُت  

“ artinya : sahaja aku menunaikan mandi, atau ”أََداَء اْلَغْسلَ  اْلَغْسلَ  َنَوْيُت َفْرضَ   ” artinya : sahaja aku 
mengerjakan fardhu mandi, atau “ َنَوْيُت َواَجَب اْلَغْسَل   ” artinya : sahaja aku wajib mandi, atau “ َنَوْيُت  

“ artinya : sahaja aku mandi fardhu, atau ”اْلَغْسَل اْلَمْفُرْوَض  َنَوْيُت اْلَغْسَل اْلَواَجبَ   ” artinya : sahaja aku 
mandi wajib, atau “ الََة   َنَوْيُت اْلَغْسَل لَلصه ” artinya : sahaja aku mandi kerana sembahyang atau “ َنَوْيُت  

الَةَ  َهارضَة لَلصه “ artinya : sahaja aku bersuci untuk sembahyang, atau ”الطه َهاَرَة اْلَواَجَبَة    َنَوْيُت الطه ” 
artinya : sahaja aku bersuci yang wajib, atau “ َنَوْيُت َرْفَع اْلَحَدَث   “ artinya : sahaja aku 
mengangkatkan hadath sekalipun dengan itlak206 kerana mengangkat yang mutlak itu 

                                                           
203 . degil – melawan sebenar iaitu tahukan kebenaran tetapi tidak mengakuinya. 
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205 . Faedah: makna “sahaja aku” adalah “aku sengajakan” iaitu “aku maksudkan” atau “aku bermaksud”, terjemahan 

daripada ‘niat” iaitu kasad – maksud.  
206 . mutlak – tidak dikaitkan, muqayyad yang dikaitkan. 



melazimkan mengangkat yang muqayyad kerana mengangkatkan mahiah207 melazimkan tiap-
tiap satu daripada segala suku-sukunya, atau “ َهاَرَة َعَن اْلَحَدثَ   َنَوْيُت الطه ” artinya : sahaja aku bersuci 
dari hadath,  atau “ َنَوْيُت َرْفَع اْلَحَدَث األَْكَبرَ   ” artinya : sahaja aku mengangkatkan hadath besar, atau 
“ َع اْلَبَدنَ َنَوْيُت َرْفَع اْلَحَدَث َعَن اْلَجَميْ   ” artinya : sahaja aku mengangkatkan hadath daripada sekelian 
badan.  Maka salah satu daripada niat-niat yang tersebut itu memadai, sekalipun dengan 
bahasa yang lain daripada bahasa arab. Tetapi yang muqayyad seperti dua yang terkemudian 
itu terafdhal daripada yang mutlak. Inilah sekeliannya pada orang yang salim208. 

955. Adapun orang yang sentiasa berhadath seperti yang salisil baul209 dan yang mustahadhah maka 
tidak memada pada mandinya niat mengangkatkan hadath atau bersuci daripada hadath, hanya 
hendaklah dia berniat mengharuskan sembahyang, artinya mengharuskan sembahyang atau 
barang sebagainya daripada tiap-tiap apa yang berkehendak kepada mandi.  

956. Bermula, tidak memada “ َنَوْيُت اْلُغْسلَ   ” artinya : sahaja aku mandi, dan “ َهاَرَة   َنَوْيُت الطه ” artinya : 
sahaja aku bersuci, kerana mandi atau bersuci itu terkadang adalah ianya adat. Bersalahan 
dengan wudhuk seperti yang terdahulu bicara diatasya pada tempatnya. 

957. Syahadan. Jikalau ada atas seorang perempuan janabah dan haid umpamanya maka 
diniatkannya pada mandinya mengangkatkan janabah saja atau mengangkatkan haid saja 
memadailah niatnya itu. Maka terangkatlah sekelian hadath yang ada padanya kerana masuk 
haid pada janabah pada rupa masaalah yang pertama dan masuk janabah pada haid pada rupa 
masaalah yang kedua.  

958. Jika ada padanya haid saja tidak janabah maka diniatkannya pada mandinya mengangkatkan 
janabah haid yang tidak ada padanya, atau padanya janabah jimak tidak janabah mimpi maka 
diniatkannya mengangkatkan janabah mimpi yang tidak ada padanya, atau padanya janabah 
mimpi tidak janabah jimak maka diniatkanya mengangkatkan janabah jimak yang tidak ada 
padanya, maka ditilik pada sekelian empat masaalah ini; jika yang demikian itu dengan tidak 
disengajakannya hanya kerana tersalah jua maka ia memadainya maka terangkatlah hadath 
yang ada padanya, dan jika ia dengan disengajakannya maka ia tidak memadainya.  

959. Tetapi jika ada pada perempuan itu haid saja tidak nifas atau nifas saja tidak haid maka 
diniatkannya pada mandinya mengangkatkan yang tidak padanya itu maka ia memadainya, 
sekalipun dengan disengajakannya kerana nifas adalah sebahagian daripada nama-nama haid 
dan pula nifas adalah darah haid yang berhimpun maka disebutkanlah nifas itu atas haid. 

960. Jikalau seorang yang berjunub berniat pada mandinya mengangkatkan hadath kecil dengan 
disengajanya tidaklah sah niatnya itu. Tetapi jika yang demikian itu dengan tak disengajakannya 
hanya kerana tersalah jua sahlah ia, tetapi tidak terangkat janabah daripada anggotanya yang 
lain daripada anggota wudhuknya dari kerana niat itu tidak mencapainya, dan tidak pula 
terangkat janabah dari kepalanya dari kerana yang wajib pada kepala itu adalah basuh sedang 
yang diniatkan padanya hanya sapu jua kerana ia adalah yang wajib pada wudhuk dan basuh 
yang mengantikan sapu itu tidak berdiri pada tempat basuh. Terangkatlah janabah daripada 
sekelian anggota wudhuk yang lain daripada kepala dan terangkatlah hadath kecil daripada 
sekelian anggota wudhuknya. 

961. Bermula, wajib menyertakan niat mandi dengan mula-mula yang dibasuh daripada badan, 
samaada ianya kepala atau kaki atau selainnya, kerana tidak ada tertib pada mandi, supaya 
dikira sekelian basuhannya tidak perlu kepada mengulangi sebahagiannya, dari kerana jika 
tidak dipesertakan niat dengan mula-mula yang dibasuh seperti dia berniat kemudian daripada 
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membasuh satu juzuk daripada badannya nescaya tidaklah dikira basuhan yang terdahulu 
daripada niat itu, maka wajib ulang membasuhnya seperti apa yang telah terdahulu yang 
sebandingnya pada wudhuk. 

962. Yang kedua daripada rukun-rukun mandi itu : menyampaikan air dan mengalirkannya kepada 
sekelian bulu badan dan kulit tempat tumbuh rambut dan tempat tumbuh bulu, sekalipun rambut 
dan bulu itu tebal, melainkan bulu yang tumbuh pada biji mata dan yang tumbuh didalam lubang 
hidung, maka tidaklah wajib membasuhnya.  

963. Wajib menguraikan pintalan rambut yang dipintal jika tidak sampai air kepada batinnya melainkan 
dengan diuraikan. Melainkan rambut yang tersimpul dengan sendiri, maka tidak wajib 
membasuh batinnya hanya wajib membasuh zahirnya jua.  

964. Wajib menyampaikan air kepada apa yang zahir daripada lubang telinga dan apa yang zahir 
daripada lubang hidung dan apa yang zahir daripada tempat potongan hidung yang terpotong, 
dan apa yang zahir daripada faraj perempuan dara atau janda tatkala dia duduk kadha hajat dan 
apa yang zahir daripada segala pecah-pecah kulit badan dan kepada apa yang dibawah kulup 
zakar seorang yang berkulup dan kepada sekelian tempat perlipatan kulit badan, dari kerana 
hadath besar melengkapi sekelian yang tersebut itu, maka wajib menyampaikan air dan 
meratakannya kepada sekeliannya, hinggakan jikalau tidak sampai air kepada satu juzuk 
daripada yang tersebut itu tidaklah terangkat hadatnya daripada juzuk itu. 

965. Syahadan. Tidak wajib pada mandi itu berkumur-kumur dan memasukkan air kehidung, 
sekalipun terbuka batin mulut dan batin hidung dengan sebab terpotong yang menutupi 
keduanya. Demikian lagi tidak wajib membasuh biji mata sekalipun jadi terbuka ia sebab 
terpotong sekelian kelopak mata.  

966. Fasal pada menyatakan sunat-sunat mandi. Bermula, sunat mandi itu amat banyak. Sebahagian 
daripadanya mengadap kiblat dan mengucap “ بَْسَم هللاَ   ” dengan disertakan ia dengan niat. 
Sebahagian daripadanya pula berkumur-kumur dan memasukkan air kehidung seperti perintah 
pada wudhuk. Tetapi sunat bagi barang siapa yang mandi dengan umpama kendi bahawa dia 
menyertakan niat mandinya dengan membasuh tempat yang disahajakan210 kemudian 
daripada selesai istinjaknya kerana terkadang lupa dia menyampaikan air kepada tempat itu 
maka tidaklah sah mandinya atau dia tidak lupa maka dia perlu kepada menyentuhnya dengan 
tangan tatkala membasuhnya maka batal wudhuknya jika disentuhnya dengan tidak berlapik.  

967. Sebahagian daripadanya menghilangkan cemar-cemar yang suci seperti mani dan hingus atau 
yang najis seperti mazi dan wadi atau barang sebagainya jika ada ia pada badannya, sekalipun 
memada dengan sekali basuh daripada hadath dan najis sekalipun.  

968. Sebahagian daripadanya mengambil wudhuk dengan sempurna selepas hilang sekelian cemar 
yang tersebut itu. Terhasil sunat mandi dengan mendulukan sekelian wudhuk daripada mandi 
atau mendulukan sebahagiannya dan mentakhirkan sebahagiannya daripadanya dan 
menjadikan sekeliannya dipertengahan mandi. Tetapi mandulukan sekeliannya daripada mandi 
itu lebih afdhal. Kemudian maka jika sunyi janabahnya daripada hadath kecil maka hendaklah 
diniatkannya wudhuk itu sebagai sunat mandi dan jika tidak sunyi ia daripadanya maka 
diniatkannya mengangkatkan hadath kecil atau barang sebagainya daripada segala niat yang 
memada pada wudhuk, supaya dia keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya yang 
mengatakan tidak masuk hadath kecil pada hadath besar, samaada didulukan mandi diatas 
wudhuk atau dikemudiankan ia daripadanya.  

969. Sunat mengekalkan niat wudhuk itu hingga selesai mandinya. Maka jika dia berhadath dahulu 
daripada mandinya sunat baginya mengulangi wudhuknya itu. Inilah yang diiktimadkan oleh 
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syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah. Adapun yang diiktikadkan oleh syeikh Ramli didalam Nihayah 
maka bahawa tidak sunat baginya mengulangi wudhuknya. Kata syeikh Ibnu Hajar : bermula 
niat itu dengan kedua-dua bahagiannya adalah sunat jua, kerana memada niat mandi daripada 
niatnya sepertimana memada niat wudhuk daripada khusus niat berkumur-kumur.  

970. Syahadan. Kalau seorang meninggalkan wudhuk atau kumur-kumur atau memasukkan air 
kehidung maka iaitu makruh jua, dan sunar memperdapatkannya.  

971. Maka kemudian daripada wudhuk itu sunat bersungguh-sungguh menyampaikan air kepada 
sekelian perlipatan badannya seperti perlipatan perutnya dan dua telinganya dan pohon kedua 
matanya dan ekor kedua matanya dan bawah mata yang mengadap hidungnya211 kerana yang 
demikian itu lebih menghampirkan kepada percaya sampai air kepadanya dan lebih menjauhkan 
daripada berlebihan mencucurkan air.  

972. Kemudian maka sunat menyelati pohon rambut kepala dan bulu mukanya dan bulu sekelian 
badannya dengan tangannya yang basah, seperti dimasukkan sekelian jarinya yang sepuluh 
kedalam air kemudian dimasukkan pada pohon rambutnya dan sekelian bulu muka dan 
badannya.  

973. Kemudian maka sunat menjirus air keatas kepalanya, kemudian maka keatas sebelah kanan 
tubuhnya yang pihak depan kemudian maka yang pihak belakang, kemudian keatas sebelah 
kirinya yang pihak depan kemudian maka yang pihak belakang kerana mengikut perbuatan nabi 
sawm. Maka perintah yang demikian itu bersalahan  dengan perintah mandi mayat sekira-kira 
tidak berpindah pada mandi mayat kepada pihak belakang melainkan selepas selesai daripada 
yang pihak hadapan kedua belahnya, kerana mudah mengerjakan perintah yang terdahulu itu 
bagi mandi orang yang hidup, bersalahan bagi mandi mayat, kerana lazim daripadanya 
berulang-ulang membalikkan mayat sebelum masuk pada membasuh sesuatu daripada yang 
sebelah kirinya.  

974. Kata syeikh Ramli didalam Nihayah : kalau diperbuat pada mandi orang yang hidup apa yang 
ada pada perintah mandi mayat nescaya hasillah baginya asal sunat dengan nisbah  yang pada 
pihak hadapan sebelah kanan, tidak bagi yang pihak belakang daripadanya, kerana ia 
terkemudian daripada yang pihak hadapan sebelah kiri, maka ianya makruh jua. 

975. Bermula, tertib yang tersebut itu sekeliannya adalah yang dikehendaki oleh orang yang berkata 
sunat tertib pada mandi. 

976. Sunat pula menggosok apa yang sampai tangannya kepadanya daripada tubuhya, supaya keluar 
dari khilaf orang yang mewajibkannya seperti imam Malik dan Muzni. 

977. Sunat pula menigai menyelat-nyelati dan membasuh dan menggosok seperti diselat-selatinya 
sekelian rambut kepalanya tiga kali kemudian maka dibasuhnya tiga kali dan digosoknya tiga 
kali, kemudian maka diselat-selatinya sekelian bulu mukanya tiga kali  kemudian dibasuhnya 
tiga kali dan digosoknya tiga kali, kemudian maka diselatinya sekelian bulu yang tinggal pada 
tubuhnya tiga kali kemudian maka dibasuhnya tiga kali dan digosoknya tiga kali. Demikianlah 
tertib yang disebutkan didalam Tuhfah. 

978. Sunat menigai pada membasuh yang tinggal daripada badannya. Bermula kaifiat menigai basuh 
yang tinggal daripada badannya itu dua kaifiat. Pertamanya: bahawa dibasuhnya sebelah 
kanannya yang pihak hadapan sekali kemudian maka yang pihak belakang sekali, kemudian 
maka dibasuhnya sebelah kirinya yang pihak hadapan sekali  kemudian maka yang pihak 
belakang sekali, kemudian maka diulanginya seperti demikian itu kali kedua dan ketiga.  
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979. Kaifiatnya yang kedua bahawa dibasuhnya sebelah kanannya yang pihak hadapan tiga kali 
kemudian maka yang pihak belakang tiga kali, kemudian maka dibasuhya sebelah kirinya yang 
hadapan tiga kali kemudian maka yang pihak belakang tiga kali. 

980. Jikalau seorang mandi menyelam didalam air yang mengalir maka memadai pada menigai itu 
lalu diatasnya tiga jaryah212 air. Jika air itu tenang maka hasil menigai itu dengan 
mengangkatkan kepalanya dan memindahkan kedua kakinya didalamair itu tiga kali atau 
dengan dia berpindah didalam air itu dari tempatnya kepada tempat yang lain tiga kali.  

981. Demikian lagi sunat mengekalkan niat pada hukum daripada mula mandi hingga kesudahannya.  
982. Sunat bahawa jangan kurang air mandi itu daripada satu gantang dan air wudhuk daripada satu 

cupak pada tubuh orang yang sederhana kerana nabi sawm adalah dia mandi dengan satu 
gantang air dan mengambil wudhuk dengan satu cupak daripadanya. Adapun orang yang tidak 
sederhana tubuhnya maka hendaklah dikuranginya atau ditambahinya daripada yang demikian 
itu dengan yang patut dengan keadaan tubuhnya. 

983. Sunat mualat pada mandi seperti pada wudhuk.  
984. Sunat bagi perempuan yang haid dan nifas selepas mandinya bahawa dia mengiringkan bekas 

darahnya dengan kasturi, seperti dibubuhnya kasturi itu pada kapas dan dimasukkannya 
kedalam farajnya pada tempat yang wajib membasuhnya, kerana disuruh yang demikian itu oleh 
nabi kita Muhammad sawm. Maka dari kerana ini adalah sunatnya muakkad. Maka makruh 
meninggalkannya kerana bahawa ia membaikkan tempat itu dan mengharumkannya dan 
mencepatkan bunting sekira-kira dia terboleh bunting. Demikianlah yang tersebut didalam 
Tuhfah. Jika tidak diperolehnya kasturi maka sunat dengan tanah lumpur, dan jika tidak 
diperolehnya maka memada menghilangkan karahah itu dengan air.  

985. Tetapi tempat yang demikian itu jika perempuan itu tidak didalam ‘iddah wafat dan tidak didalam 
ihram. Jika dia didalam iddah wafat atau didalam ihram  maka haram atas keduanya memakai 
kasturi dan bau-bauan lain. Tetapi sunat bagi mereka membubuhkan sedikit daripada pucuk 213 
pada farajnya, sekalipun ia daripada jenis berbau, maka ianya dimaafkan kerana sedikitnya dan 
kerana hajat membaikkan tempat itu dan mengharumkannya.  

986. Sunat bahawa jangan dia mandi atau berwudhuk pada air yang tenang yang tidak luas supaya 
terpelihara air daripada cemar-cemar.  

987. Sunat bagi orang yang junub dengan keluar mani bahawa jangan dia mandi melainkan selepas 
berkumuh kerana jika didulukan mandi daripadanya dan keluar serta kumuhnya apa yang 
tertinggal daripada maninya maka batallah mandinya.  

988. Kata sebahagian huffaz214: sunat bagi orang yang mandi ditengah padang yang tidak ada 
baginya dinding bahawa dia menggores pada bumi dengan goresan yang berkeliling seperti 
bulatan, kemudian mengucap bismillah dan mandi didalamnya. Sunat bahawa jangan dia mandi 
pada waktu setengah siang dan pada waktu ‘atmah215. Sunat bahawa jangan dia masuk 
kedalam air melainkan dengan kain yang menutup autratnya dan jika dia hendak menanggali 
kainnya maka kemudian daripada tertutup auratnya dengan air. Intaha.   

989. Sunat bagi orang yang junub dan yang haid dan yang nifas bahawa jangan dia menghilangkan 
suatu daripada rambutnya atau kukunya atau darahnya atau kulitnya sebelum mandi, kerana 
bahawa sekelian juzuk-juzuknya dikembalikan kepadanya diakhirat kelak dengan bersifat 
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215 . awal malam. 



janabah. Dikatakan bahawa tiap-tiap sehelai daripada rambutnya menuntut dia dengan sebab 
janabahnya.  

990. Sunat bagi orang yang hendak kepada jimak atau makan atau minum atau tidur bahawa dia 
membasuh farajnya dan berwudhuk atau bertayammum jika tidak diperolehnya air. Demikian 
lagi sunat yang demikian itu bagi perempuan yang putus haid atau nifas yang hendak makan 
atau minum atau tidur. Terhasil asal sunat dengan membasuh farajnya jua. 

991. Dihubungkan dengan empat perkara itu hendak kepada zikir, maka sunat bagi yang junub yang 
hendak berzikir membasuh farajnya dan mengambil wudhuk atau tayammum, kerana nabi 
sawm adalah dia diberi salam keatasnya oleh sahabatnya pada hal dia berjunub maka dia 
tayammum kerana menjawab salam itu. 

992. Bermula, yang dimaksudkan dengan wudhuk tatkala hendak makan atau minum atau tidur 
adalah meringankan hadath jua, maka batal wudhuk itu dengan hadath. Yang dimaksudkan 
dengan wudhuk tatkala hendak jimak adalah menambahkan cergas untuk kembali kepada 
jimak, maka tidak batal wudhuk itu dengan hadath. Maka masaalah ini diperbuat teka teki 
dengannya, lalu dikatakan : bagi kami wudhuk yang syari’e yang tidak batal dengan hadath.  

993. Bermula, wudhuk itu seperti hukum wudhuk yang diperbaharui maka tidak dapat tidak padanya 
daripada niat yang dikira. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah dan hasyiah Sayyid Umar.  

994. Sunat pada mandi itu meninggalkan minta tolong dan meninggalkan mengelap air pada anggota, 
sama seperti pada wudhuk. Sunat kemudian daripada mandi membaca zikir dan doa yang 
disunatkan selepas wudhuk.  

995. Tidak sunat memperbaharui mandi kerana tidak warid daripada nabi sawm  dan lagi kerana 
masyaqqah. Demikian lagi tidak sunat memperbaharui tayammum, bersalahan dengan wudhuk, 
maka sunat memperbaharuinya sekalipun wudhuk orang yang memakai muza dan wudhuk 
yang disempurnakan dengan tayammum kerana luka umpamanya.  

996. Tetapi tempat membaharuinya apabila disembahyangkan dengan wudhuk yang pertama apa-apa 
sembahyang sekalipun serakaat, tidak sujud tilawah atau sujud syukur kerana ia bukannya 
sembahyang, dan tidak tawaf sekalipun ia dihubungkan dengan sembahyang. Jika seorang 
membaharui wudhuk sebelum sembahyang dengannya sahlah wudhuknya itu, tetapi makruh 
dengan karahah tanzih216, sama seperti hukum basuhan yang keempat. Inilah yang 
diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli didalam Tuhfah dan Nihayah. Adapun 
yang diiktimadkan oleh syeikh Khatib syarbini didalam Mughni bahawa tidak sah wudhuknya 
kerana bahawasanya ia tidak dituntut. 

997. Syahadan. Harus mandi bertelanjang pada tempat yang sunyi daripada orang atau dihadapan 
orang yang harus memandang auratnya seperti isterinya dan gundiknya. Tetapi menutup aurat 
pada tempat sebegitu terafdhal daripada bertelanjang. Inilah yang tersebut didalam Mughni 
Khatib Syarbini. 

998. Kata sekumpulan fuqaha’ : tidak harus mengambil wudhuk bertelanjang. Maka kata syeikh Ibnu 
Hajar : itu tempatnya jika tidak ada baginya hajat kepada bertelanjang. Adapun jika ada baginya 
hajat kepadanya seperti takutkan percikan air dari kena kainnya maka haruslah dia mengambil 
wudhuk bertelanjang, sama seperti mandi, kerana harus bertelanjang didalam tempat yang 
sunyi dari manusia kerana sekurang-kurang tujuan.  

999. Bermula, telah berfatwa sebahagian fuqaha’ dengan haram jimak bagi orang yang kena najis 
zakarnya. Maka kata syeikh Ibnu hajar : tempat haram itu pada selain orang yang sentiasa 
keluar kumuh atau mazi atau wadi, dan selain orang yang tahu daripada adatnya bahawa air 
melemahkan zakarnya daripada jimak yang dia berkehendak kepadanya. Adapun orang yang 
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tersebut itu maka tidak haram jimak atasnya serta bernajis zakarnya, dari kerana para fuqaha’ 
telah menyebutkan halal menyetubuhi perempuan mustahadhah serta mengalir darahnya.  

1000. Fasal pada menyatakan perkara yang makruh pada mandi dan apa yang disebutkan besertanya. 
Bermula, makruh berlebihan pada mencucurkan air pada mandi sama seperti pada wudhuk. 
Makruh mandi pada air yang tenang, demikian lagi wudhuk sekalipun air itu banyak, kerana sah 
tegahan nabi sawm dari mandi didalamnya. Maka dikiaskan wudhuk dengan mandi itu kerana 
ditakuti daripada tiap-tiap keduanya itu berlaku pencemaran. Melainkan jika ada air itu sangat 
luas sekira-kira tidak terhasil pencemaran daripada keduanya. Maka tidaklah makruh yang 
demikian itu. 

1001. Makruh melebihkan basuh daripada tiga kali. Makruh meninggalkan kumur-kumur dan 
memasukkan air kehidung, kerana khilaf ulamak pada wajib keduanya, sama seperti pada 
wudhuk.  

1002. Makruh bagi orang yang junub makan adan minum dan tidur dan jimak sebelum membasuh 
farajnya dan berwudhuk, kerana yang demikian itu disuruh oleh nabi sawm pada berkehendak 
kepada jimak, dan kerana mengikut perbuatan nabi sawm pada berkehendak kepada makan 
dan tidur. Dikiaskan minum atas makan.  

1003. Demikian lagi makruh bagi perempuan yang putus haid atau nifas makan dan minum dan tidur 
sebelum membasuh faraj dan berwudhuk. 

1004. Syahadan. Barang siapa mandi dengan niat mandi fardhu serta mandi sunat seperti mandi 
janabah atau haid atau nifas serta mandi jumaat atau hari raya atau barang sebagainya 
daripada mandi sunat terhasillah baginya kedua-dua mandi itu dengan satu niat yang tersebut 
itu. Tetapi yang terakmal hendaklah ditunggalkan tiap-tiap fardhu dan sunat itu masing-masing 
dengan mandinya.  

1005. Hanyalah tidak sah fardhu zohor dengan sunatnya dengan satu niat dan tidak sah khutbah 
jumaat dengan khutbah hari raya217 dengan satu niat kerana bahawa toharah itu diperbuat 
diatas tadakhul artinya bermasuk-masukkan, bersalahan sembahyang dan khutbah.  

1006. Jika seorang mandi dengan niat fardhu saja atau dengan niat sunat saja terhasillah baginya apa 
yang diniatkannya. Tidak termasuk yang sunat pada yang fardhu kerana bahawasanya ia 
dimaksudkan bagi dirinya, bersalahan dengan tahiyyat masjid.  

1007. Tidak sah mandi wajib dengan niat mandi sunat. Demikian lagi tidak sah ‘akasnya218 iaitu mandi 
sunat dengan niat mandi wajib jika dengan sengaja. Tetapi jika yang demikian itu tersalah 
seperti dia mandi pada hari jumaat maka diniatkannya mengangkatkan janabah dengan tersalah 
terhasillah baginya sunat mandinya. 

1008. Jika seorang mandi mandi kerana salah satu daripada dua yang wajib seperti haid dan janabah 
atau kerana salah satu daripada dua sunat seperti mandi hari raya dan jumaat nescaya 
terhasillah baginya mandi yang kedua yang tidak diniatkannya, iaitu gugur tuntutannya. Inilah 
jika dua wajib itu kedua-duanya daripada hadath seperti contoh yang tersebut itu. 

1009. Adapun jika salah satu daripada keduanya daripada hadath dan yang keduanya daripada 
selainnya219 maka tidaklah terhasil dengan niat salah satu daripada keduanya oleh apa  yang 
tidak diniatkannya. Inilah hasil yang tersebut didalam Tuhfah dan Hasyiah Ibnu Qasim.  

1010. Jika seorang berhadath kemudian maka berjunub atau dia berjunub kemudian maka berhadath 
nescaya memadainya mandi dengan niat mengangkatkan janabah saja. Maka terangkatlah pula 
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daripadanya hadath kecil, sekalipun dia tidak meniatkan wudhuk sertanya dan tidak 
ditertibkannya anggota wudhuknya, kerana termasuk hadath kecil didalam hadath besar. 

1011.  
1012.  
مَ  .1013 َيمُّ  َباُب الته
1014. BAB TAYAMMUM 
1015.  
1016. Ini bab pada menyatakan tayammum. Bermula, makna tayammum itu pada bahasa : kasad 

artinya menyehajakan220, dan pada istilah syara’ : menyampaikan tanah kepada muka dan dua 
tangan dengan beberapa syarat yang tertentu221 yang lagi akan datang kenyataannya. 

1017. Adalah tayamum itu difardhukan Allah taala pada tahun keempat atau keenam daripada tahun 
hijrah nabi sawm, dan ianya sebahagian daripada perkara-prakara yang tertentu dengan umat 
nabi kita Muhammad sawm. Ianya adalah satu rukhsah222 diatas itlak. Kata setengah fuqaha’ : 
‘azimah diatas itlak. Kata sebahagian mereka itu : padanya tafsil ; jika seorang bertayammum 
kerana ketiadaan air maka ianya ‘azimah atau kerana uzur maka ianya rukhsah.  

1018. Sebahagian daripada faedah khilaf adalah keadaan jikalau seorang bertayammum didalam safar 
maksiat kerana ketiadaan air maka jika kita katakan ianya rukhsah wajiblah diatasnya kadha 
dan jika kita katakan ianya ‘azimah tidak wajib kadha diatasnya.  

1019. Telah ijmak sekelian ulamak diatas bahawa tayammum itu tertentu pada muka dan dua tangan 
jua, sekalipun tayamum itu daripada hadath besar. 

1020. Bemula, asal pada tayammum itu adalah Kitab dan Sunnah dan ijmak. Adapun Kitab maka iaitu 
firman allah taala “ َساَء َفلَْم َتَجدُ   ُموا َوإَْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد َمْنَكْم َمَن اْلَغائََط أَْو الََمْسُتُم النِّ وا َماًء َفَتَيمه

ًبا َفاْمَسُحوا بَُوُجْوَهُكْم َوأَْيَدَيُكْم َمْنهُ   artinya : maka jika kamu sakit atau kamu pergi pergian pada ”َصَعْيًدا َطيِّ
hal kamu berjunub atau berhadath atau seorang dari kamu mengkadha hajat atau menyentuh 
perempuan lalu kamu tidak dapati air maka hendaklah kamu kasadkan223 tanah yang suci 
menyucikan maka sapulah muka kamu dan dua tangan kamu hingga dua siku kamu 
daripadanya. 

1021. Adapun sunnah maka iaitu sabda nabi sawm “ ُجَعلَْت لََنا األَْرَض ُكلَُّها َمْسَجًدا َوُتْرَبَتَها َطُهْوًرا  ” artinya 
dijadikan bagi kita bumi ini semuanya masjid dan tanahnya suci menyucikan. Riwayat Muslim.  

1022. Syahadan. Hendaklah tayammum orang yang berhadat kecil atau besar dan orang yang disuruh 
memandikan mayat atau orang yang berwudhuk sunat kerana lemah daripada memakai air. 
Bermula, sebab-sebab lemah itu tiga perkara.  

1023. Sebab yang pertama : ketiadaan air. Maka jika dia yakinkan tidak ada air dia tayammum dengan 
tidak mencari air kerana tidak ada faedah pada mencarinya, samada dia musafir atau hadhir 
didalam negeri. Dan jika dia tidak yakinkan ketiadaannya seperti bahawa dia wahamkan adanya 
atau dia zankan adanya atau dia syak padanya nescaya wajiblah diatasnya mencarinya bagi 
tiap-tiap tayammum didalam waktu, dengan sendirinya atau dengan memberi izin kepada orang 
kepercayaan pada mencarinya, sekalipun hamba atau perempuan. Tidak memada mencari itu 
sebelum daripada masuk waktu. Tetapi jika dia memberi izin pada mencarinya sebelum masuk 
waktu dan orang yang diizinkan mencari didalam waktu maka iaitu memadai.  
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1024. Maka hendaklah dia mencari pada sebarang tempat yang dia wahamkan ada air padanya, 
daripada tempatnya dan matabendanya dan segala taulannya yang dibangsakan mereka itu 
kepadanya. Maka hendaklah dicarinya pada mereka itu hingga habis sekelian mereka itu atau 
hingga tinggal daripada waktu kadar yang meluluskan sembahyang. Memadai berseru-seru 
pada mereka itu dengan katanya : barang siapa yang ada air bersamanya yang hendak 
dijualnya aku hendak membelinya, atau hendak disedekahkannya aku terimanya.  

1025. Maka jika tidak diperolehinya air pada tempat air hendaklah dia memandang pada sekelilingnya 
kekanan dan kekiri dan kehadapan dan kebelakang dengan tidak berjalan. Itupun jika dia 
berada pada tempat yang rata daripada bumi. Jika dia berada pada tempat yang tidak rata 
daripadanya seperti ada disana tanah tinggi224 hendaklah dinaikkinya dan dia memandang 
sekelilingnya. Maka jika dilihatnya bumi yang hijau daripada tumbuh-tumbuhan atau disana ada 
burung berhimpun hendaklah didatanginya.  

1026. Adalah kadar jauh seorang itu mencari dari tempat taulannya hingga sampai kepada had 
ghauth225, iaitu sekira-kira kalau dia berseru minta tolong pada sebarang kesukarannya 
didalam ketika hingar bangar  percakapan mereka itu pada urusan mereka nescaya didengar 
oleh mereka itu akan suaranya dan dapat menolongnya. Inilah had jauh yang diwajibkan dia 
mencari air.  

1027. Itu pun dengan syarat jika dia tidak takutkan binasa diri dan anggota dan kemaluan dan harta 
yang wajib dibelanjakan untuk menghasilkan air toharahnya dan ikhtisas dan tidak dia takutkan 
keluar waktu dan tertinggal daripada taulannya. Maka jika dia takutkan suatu daripada yang 
demikian itu tidak wajib atasnya pergi mencari kepada had yang tersebut itu. Maka jika tidak 
diperolehnya air dengan pencarian yang tersebut itu hendaklah dia tayammum kerana hasil 
lemah sebab ketiadaan air. 

1028. Maka kalau dia tahu dengan pengetahuan yang yakin bahawa ada air pada tempat yang sampai 
orang yang musafir kepadanya kerana hajatnya seperti mengambil kayu api atau rumput wajib 
atasnya mendatanginya kerana bahawa jikalau dia datang kepada tempat itu kerana pekerjaan 
dunia maka pekerjaan agama lebih utama. Dinamakan had yang demikian itu had dekat. Maka 
ianya lebih daripada had ghauth.  

1029. Tetapi syarat wajib mendatangi air pada tempat itu jika dia tidak takutkan keluar waktu dan 
kebinasaan diri atau anggota atau kemaluan atau harta yang lebih daripada kadar yang wajib 
dibelanjakan pada menghasilkan air toharahnya dan tidak dia takut ketinggalan daripada 
taulannya. Maka jika dia takutkan suatu daripada yang demikian itu hendaklah dia tayammum 
kerana masyaqqah.  

1030. Tidak disyaratkan disini  aman diatas ikhtisas226 kerana tidak kebilangan bagi ikhtisas serta ada 
air yang diyakinkan lagi kuasa diatas menghasilkannya kerana yang sedikit daripada harta lebih 
baik daripada ikhtisas sekalipun ianya banyak. Demikian lagi tidak disyaratkan aman diatas 
harta yang wajib dibelanjakan untuk menghasilkan air kerana bahawa ia akan hilang jua 
samaada dia pergi mendatangi air itu atau tidak.  

1031. Jika ada air itu pada satu tempat yang lebih daripada had dekat yang dinamakan ia had jauh 
maka tidak wajib diatasnya mendatanginya kerana jauhnya hanya hendaklah dia tayammum. 

1032. Maka kalau seorang yakin beroleh air pada akhir waktu sembahyang sekira-kira tinggal daripada 
waktunya kadar yang meluaskan sekelian sembahyang dan toharahnya maka mentakhirkannya 
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supaya dia sembahyang dengan wudhuk adalah terafdhal daripada menyegerakan tayammum, 
kerana fadhilat sembahyang dengan wudhuk sekalipun pada akhir waktu lebih besar daripada 
fadhilat sembahyang dengan tayammum pada awal waktu, samaada dia yakin ada air itu pada 
tempat yang ada ia diam padanya atau pada selainnya daripada tempatnya. Inilah yang 
dirajihkan didalam Mughni dan Tuhfah dan Nihayah. Bersalahan dengan yang didalam Syarah 
Minhaj kerana mengikut mengikut Mawardi. 

1033. Jika dia tidak yakin beroleh air pada akhir waktu seperti dia zankan adanya atau zan atau 
yakinkan tiadanya atau dia syak padanya pada akhir waktu maka menyegerakan tayammum 
terafdhal kerana fadhilatnya diyakinkan. Maka tidak diluputkan ia dengan yang dizankannya.  

1034. Jikalau seorang berhadath besar atau kecil mendapat air yang tidak memada untuk wudhuk atau 
mandi wajiblah dia memakainya pada sebahagian daripada anggotanya kemudian maka dia 
tayammum daripada yang tinggal daripada anggotanya. Tidak sah tayammumnya sebelum 
daripada memakai air itu. Tetapi tertib pada yang berhadath kecil itu wajib dan pada yang junub 
itu sunat jua. Maka hendaklah didulukan oleh yang berjunub akan anggota wudhuknya 
kemudian maka kepalanya kemudian maka sebelah kanan badannya kemudian maka sebelah 
kirinya. 

1035. Syahadan. Wajib kemudian daripada masuk waktu membeli air untuk wudhuk atau mandi dan 
membeli tanah untuk tayammum, sekalipun pada tempat yang wajib dia mengkadha 
sembahyang. Demikian lagi membeli umpama timba atau mengupah pada menghasilkan air 
atau timba dengan harga seumpama atau upah seumpama, iaitu kadar yang digemari pada 
masa itu dan tempat itu.  

1036. Melainkan jika dia perlukan harga atau upah itu untuk membayar hutangnya atau untuk 
perbelanjaan safarnya yang mubah pada perginya dan pulangnya atau untuk belanja haiwan 
yang dihormati iaitu haiwan yang haram membunuhnya samada ia manusia seperti isterinya 
atau sahayanya atau taulannya atau selainnya sekalipun ia daripada isi kafilah yang besar yang 
tidak dibangsakan kepadanya, atau ianya binatang seperti anjing yang diambil manfaat 
dengannya untuk berburu atau lainnya dan anjing yang tidak bermanfaat dan tidak 
memudharatkan, maka hendaklah ditasarurfkan harga atau upah itu kepada belanja yang 
tersebut itu dan dia bertayamum.  

1037. Adapun haiwan yang tidak dihormati seperti kafir harbi dan murtad dan yang meninggalkan 
sembahyang dengan syaratnya dan penzina muhsan dan anjing yan memudharatkan seperti 
yang menggigit manusia maka ada mereka itu seperti tidak adanya jua.  

1038. Jikalau dia diberi atau dihutangi oleh orang akan air atau dipinjamkan timba atau tali timba 
wajiblah dia menerimanya didalam waktu tidak sebelumnya. Demikian lagi wajib menerima 
pemberian atau berhutang air atau meminjam timba atau talinya jika demikian itu tertentu 
sebagai jalan menghasilkan air, lagi pula yang empunya air atau timba tidak perlu kepadanya, 
lagi dia harapkan akan diperkenankan oleh yang empunyanya227, pada hal adalah waktu picik 
daripada menghasilkan air dengan cara yang lain daripada demikian itu, kerana ghalib 
musamahah228 pada sekelian yang tersebut itu lagi tidak besar bangkitannya padanya. 

1039. Adapun jika dia diberi atau dihutangi harga air atau harga timba atau talinya maka tidak wajib dia 
menerimanya kerana besar bangkitan padanya.  
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1040. Jikalau seorang lupakan air atau pembeli air atau umpama timba yang ada didalam 
rangkanya229 atau dia tidak lupakannya tetapi dia kehilangan230  yang tersebut itu didalam 
rangkanya maka dia tidak tidak mendapatinya selepas daripada dia mencarinya dan 
memeriksanya, lalu dia tayammum dan sembahyang, kemudian maka dia ingatkannya atau dia 
mendapatinya ada didalam rangkanya nescaya wajiblah dia mengulangi sembahyangnya 
kerana ada air besertanya pada hakikat atau pada hukum, dan lagi adalah ia dibangsakan 
kepada taksirnya sebab dia meninggalkannya hingga dia lupakannya atau kehilangannya. Maka 
dari kerana inilah jikalau seorang lupa telaga air yang hampir dengannya lalu dia sembahyang 
dengan tayammum kemudian maka dia ingatkannya wajib atasnya mengulangi 
sembahyangnya.  

1041. Keluar dengan kata lupa yang tersebut itu oleh keadaan jikalau seorang memasukkan air 
kedalam rangkanya pada hal tidak dia tahukannya maka dia sembahyang dengan tayammum 
tidaklah wajib atasnya kadha. Demikian lagi tidak wajib kadha atas orang yang sembahyang 
dengan tayamum serta ada air yang diwarisinya daripada kerabatnya tetapi dia tidak 
mengetahuinya.  

1042. Keluar dengan kata hilang yang tersebut itu didalam rangkanya oleh keadaan yang jikalau dia 
kehilangan rangkanya yang ada didalamnya yang tersebut itu diantara rangka-rangka orang 
lain, lalu dia sembahyang dengan tayammum, kemudian maka dia mendapati rangkanya itu, 
tidaklah wajib atasnya mengulangi sembahyangnya dengan syarat jika dia bersungguh-sungguh 
mencarinya, kerana tidak ada air besertanya pada ketika dia tayammum. 

1043. Sebab kedua daripada sebab-sebab lemah itu : bahawa dia berkehendak kepada air kerana 
dahaga dirinya atau dahaga haiwan yang dihormati, sekalipun pada masa yang lagi datang, 
kerana bahawa roh tidak ada ganti baginya, maka dikerjakan ihtiat padanya kerana memelihara 
segala pekerjaan yang lagi akan datang. Tetapi jika tuan punya  air itu berkehendak kepadanya 
untuk dirinya atau keluarganya pada masa yang lagi akan datang dan ada disana orang yang 
berkehendak kepadanya pada masa sekarang wajiblah dia memberikannya kepada orang itu 
kerana tahkik hajatnya kepada air itu.  

1044. Harus bagi orang yang dahaga yang mempunyai air bahawa dia memberikan airnya kepada 
orang lain yang dahaga,  bahkan sunat baginya yang demikian itu jika dia sabar diatas 
dahaganya. Tidak harus bagi orang yang berkehendak kepada air untuk toharah memberikan 
airnya kepada orang ain untuk toharah sekalipun hadathnya itu lebih besar kerana bahawa yang 
pertama itu hak bagi dirinya dan yang kedua itu hak bagi Allah taala. 

1045. Syahadan. Tidak diberati seorang menghimpunkan air musta’mal pada wudhuk atau mandi untuk 
minum haiwan yang dihormati selain daripada binatang kerana yang musta’mal itu dibilang keji 
pada ‘uruf. Tetapi wajib atasnya yang demikian itu untuk minuman binatang yang dahaga jika ia 
memadainya. Wajib atasnya memberi minum binatang yang dahaga dengan air najis. 
Dihubungkan dengan air musta’mal itu tiap-tiap air yang berubah dengan suatu yang dikira keji 
pada uruf. Bersalahan yang berubah dengan air mawar.  

1046. Tidak harus seorang meminum air najis selama ada sertanya air yang suci, tetapi hendaklah ia 
meminum air yang suci yang ada besertanya dan dia tayamum. Demikianlah yang tersebut 
didalam Tuhfah. 

1047. Sebab yang ketiga daripada sebab lemah : takut kerana memakai air akan kedatangan sakit atau 
bertambah sakit atau lambat sembuh atau hilang manfaat anggota, seperti kurang penglihat 
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atau pendengar, atau takut daripada memakainya terjadi cela yang keji pada anggota yang zahir 
kerana firman Allah taala “ َوإَْن ُكْنُتْم َمْرَضى   ” hingga akhir ayat.  

1048. Bermula, anggota yang zahir itu adalah apa yang nyata pada ketika khidmat231 pada ghalibnya 
seperti muka dan dua tangan. Kata setengah ulamak : ia adalah apa yang tidak dibilangkan 
membukanya sebagai membinasakan maruah. Dapat dikembalikan kaul ini kepada kaul yang 
pertama.  

1049. Keluar dengan kata “cela yang keji” oleh cela yang sedikit seperti hitam bekas cacar, dan keluar 
dengan kata anggota yang zahir oleh anggota yang batin, maka takutkan yang demikian itu 
tidak mengharuskan tayammum. Bermula, yang dipegangi pada takutkan yang tersebut itu 
adalah kata seorang yang adil pada riwayat.  

1050. Bermula, sangat dingin yang ditakuti kerananya akan salah satu daripada yang tersebut itu pada 
hal seorang itu lemah daripada menghangatkan air atau daripada selimut badannya yang 
mengurangkan dingin adalah seperti takutkan umpama sakit jua pada mengharuskan 
tayammum. 

1051. Syahadan. Apabila tertegah memakai air pada satu anggota kerana penyakit atau luka wajiblah 
diatas seorang tayammum sebagai ganti daripada membasuh anggota yang sakit itu supaya 
tidak sunyi anggotanya itu daripada toharah. Dan tatkala tayamum hendaklah dia menyapukan 
tanah diatas tempat yang sakit dengan perlahan-lahan barang sedapatnya jika ianya pada 
anggota tayammum, dan wajib pula diatasnya membasuh anggota yang sahih, samaaada 
diatas anggota yang sakit itu ada satir232 seperti jabirah yang ditakuti terjadi mudharat kerana 
menanggalkannya atau tidak ada diatasnya satir kerana sabda nabi sawm “ َفأُْتوا َمْنُه إََذا أََمْرُتُكْم بَأَْمٍر  

 artinya : apabila aku suruh kamu dengan mengerjakan satu pekerjaan maka ”َما اْسَتَطْعُتمْ 
datangkan ia daripadanya sekuasa kamu.  

1052. Dan hendaklah dia perlahan-lahan pada membasuh anggota yang sahih yang berhampiran 
dengan anggota yang sakit dengan meletakkan perca yang basah pada hampirnya dan 
ditekankan perca itu diatasnya supaya terbasuh dengan air yang menitik darinya apa yang 
disekeliling anggota yang sakit itu supaya tidak mengalir air itu kepadanya.  

1053. Jika diatas tempat yang sakit itu ada satir yang menanggalkannya memudharatkan maka wajib 
pula serta yang demikian itu menyapukan air pada sekelian satir itu ganti daripada membasuh 
apa yang dibawah tepi satir itu daripada anggota yang sahih jika satir itu menutup suatu 
daripada anggota yang sahih pada keliling yang sakit sekadar instimsak233 seperti apa yang 
berlaku pada ghalibnya.  

1054. Adapun jika satir itu menutup kadar yang sakit jua atau menutup yang lebih daripadanya 
daripada anggota yang sahih tetapi telah dibasuh sekeliannya tidaklah wajib menyapu satir 
pada dua masaalah ini. 

1055. Adapun jika satir itu tidak mudharat menanggalkannya maka wajib dia menanggalkannya untuk 
dia membasuh apa yang dibawah satir itu daripada anggota yang sahih. 

1056. Tidak wajib tertib bagi yang berhadath besar diantara tayammum dan membasuh anggota yang 
sahih dan menyapu sekelian satir jika ada. Maka harus baginya mendulukan tayammum 
daripada membasuh anggota yang sahih dan harus baginya mengkemudiankannya. Tetapi 
yang terutama adalah mendulukan tayammum supaya bekas-bekas tanahnya dihilangkan oleh 
air. 
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1057. Adapun orang yang berhadath kecil maka wajib diatasnya tayammum waktu masuk membasuh 
yang sakit kerana memelihara tertib wudhuk. Maka tidak berpindah ia daripada anggota yang 
sakit hingga dia sempurnakan basuhan yang sahih daripadanya dan tayammum kerana yang 
sakit dan menyapu diatas satir jika ada. Maka jika ada yang sakit itu pada muka wajib 
mendulukan tayammum dan membasuh yang sahih daripada muka diatas membasuh suatu 
daripada dua tangannya, dan jika ada yang sakit itu pada tangan wajib mendulukan tayammum 
dan membasuh yang sahih daripadanya diatas menyapu kepala dan mengkemudiankannya 
daripada membasuh muka, dan jika ada yang sakit itu pada sekelian kepala maka wajib 
mendulukan tayammum kerananya diatas membasuh kaki dan mengkemudiankannya daripada 
membasuh tangan.  

1058. Walaubagaimanapun tidak ada tertib diantara tayammum pada muka dan diantara membasuh 
yang sahih daripadanya dan menyapu diatas satir jika ada. Demikian lagi pada tangan dan pada 
kaki. Maka harus mendulukan tayammum pada tiap-tiap satu daripada anggota yang tiga itu 
diatas membasuh anggota yang sahih daripadanya dan harus mengkemudiankan tayammum 
daripadanya dan harus menjadikan tayammum diantara membasuh yang sahih dan diantara 
menyapu atas satir jika ada, kerana anggota yang satu tidak ada tertib padanya. Tetapi 
mendulukan tayammum terutama. 

1059. Berbilang tayamum sebab berbilang anggota yang sakit maka apabila tertegah memakai air pada 
dua anggota maka wajib dua tayammum atau pada tiga anggota maka wajib tiga tayammum 
atau pada empat anggota maka wajib empat tayammum jika sakit itu melengkapi sekelian 
kepala. Jika ia tidak melengkapinya maka wajib tiga tayammum kerana kepala itu memadai 
menyapu yang sahih daripadanya.  

1060. Jika sakit itu melengkapi anggota yang empat itu maka wajib satu tayammum jua ganti daripada 
wudhuk kerana gugur tertib. Jika sakit itu melengkapi tiga anggota selain kepala wajib dua 
tayammum. Satu tayammum daripada muka dan dua tangan kerana gugur wajib membasuh 
keduanya yang menghendaki gugur tertib keduanya. Wajib menyapu sebahagian kepala 
kemudian daripada tayammum itu. Satu tayammum lagi daripada dua kaki. 

1061. Bermula, dua tangan itu dibilangkan satu anggota jua. Demikian lagi dua kaki. Sunat menjadikan  
dua tangan seperti dua anggota, demikian lagi dua kaki. 

1062. Syahadan, barang siapa bertayammum untuk mengerjakan fardhu yang lain, pada hal dia belum 
berhadath tidak wajib dia mengulangi basuh dan tidak mengulang sapu kerana kekal 
toharahnya, dengan dalil harus dikerjakan dengannya sembahyang sunat. Wajib dia mengulang 
tayammum hanyalah kerana bahawa ia toharah yang dhaif tidak dikerjakan dengannya 
melainkan satu fardhu jua seperti yang lagi akan datang keyataannya. Adapun jika dia sudah 
berhadath wajib atasnya mengulang sekelian apa yang telah tersebut itu. Maka hendaklah di 
mengulang basuh yang sahih daripada segala anggota wudhuk, dan tayammumlah dia daripada 
anggota yang sakit pada waktu membasuhnya dan disapunya dengan air atas sekelian satir jika 
ada.  

1063. Jika yang sakit itu pada selain daripada anggota wudhuk hendaklah bertayammum orang yang 
berhadath besar daripada hadath besarnya dan berwudhuk daripada hadathnya.  

1064. Fasal, bermula syarat-syarat tayammum itu sepuluh perkara. Pertamanya : hendaklah ia dengan 
tanah kerana firman Allah taala “ ُموا َصَعْيًدا  َفَتَيمه ”. Telah ditafsirkan “ َصَعْيًدا   ” oleh Ibnu Abbas dan 
selainya dengan “ ُتَراب  ” artinya : tanah. Maka sah tayammum dengan sebarang warna tanah 
samaada ia putih atau merah atau hitam atau barang sebagainya hinggakan tanah yang dibuat 
ubat seperti tanah Armenia dan tanah yang dipindahkan oleh anai-anai sekalipun ia bercampur 
dengan air liurnya, sama  seperti tanah yang diuli dengan benda cair yang suci apabila kering 
dan sekalipun berubah dengannya warnanya dan rasanya dan baunya, dan tanah yang terbakar 



sekalipun ia menjadi hitam selama tidak ia jadi abu. Maka sekelian itu memadai untuk 
tayammum dengan syarat jika ada baginya debu.  

1065. Maka dari kerana inilah sah tayammum dengan pasir yang kasar yang mempunyai debu tidak 
dengan pasir yang halus yang lekat pada anggota kerana ia disebabkan lekatnya pada angota 
menegah sampai debu kepada anggota maka iaitu tidak memadai. Maka diketahui daripada 
yang demikian itu tidak memada tayammum dengan yang lain daripada tanah seperti kapur dan 
artal dan asahan tembikar atau bata atau kaca dan abu tanah yang dibakar, dan tidak memada 
tayammum dengan tanah yang tidak mempunyai debu seperti tanah yang masih basah, dan 
tidak memada tayammum dengan pasir yang tidak mempunyai debu seperti pasir yang sudah 
berbasuh. 

1066. Syarat yang kedua : bahawa adalah tanah untuk tayammum itu suci kerana firman Allah taala “ 
ًبا  ُموا َصَعْيًدا َطيِّ “ telah ditafsirkanoleh Ibnu Abbas dan selain akan ”َفَتَيمه ًبا   َطيِّ ” itu dengan “ َطاَهًرا   ” 
artinya yang suci, iaitu maka kasad oleh kamu akan tanah yang suci. Maka tidak memada ia 
dengan tanah yang kena najis seperti tanah perkuburan yang sentiasa digali untuk menanam 
mayat yang lain seperti sesetengah perkuburan negeri Makkah dan Mesir, kerana bercampur 
tanahnya dengan umpama tanah dan danur sekelian mayat yang dikuburkan didalamnya.  

1067. Syarat yang ketiga : bahawa tanah tanah untuk tayammum itu bukan musta’mal, iaitu sudah 
terpakai pada tayammum, iaitu yang tinggal pada angggta tayammum atau yang gugur 
daripadanya selepas daripada ia tersentuh denganya, sekalipun dia telah berpaling 
daripadanya. Maka jika dia ambil tanah itu daripada udara kemudian daripada ia bercerai 
daripada anggotanya yang ia tersentuh dengannya nescaya tidaklah memadainya.  

1068. Tanah yang musta’mal pada menyucikan najis barang yang kena najis mughallazah adalah 
seperti yang musta’al pada tayammum, kerana yang dikehendaki dengan “yang suci” pada tafsir 
“ ًبا  َطيِّ ” itu adalah “ َطُهْوًرا  ” artinya : yang suci lagi menyucikan, dan  tanah yang musta’mal itu 
tidak menyucikan sekalipun ianya suci. Maka tidak sah tayammum dengan tanah yang 
musta’mal seperti tidak sah wudhuk dengan air yang musta’mal, malahan tanah musta’mal itu 
terutama dengan tidak sah daripada air musta’mal kerana tanah musta’mal itu lebih dhaif 
daripada air musta’mal. 

1069. Soal : jika ditanya orang : bahawa tanah tayammu itu tidak mengangkatkan hadath maka ia tidak 
jadi musta’mal iaitu dengan isti’mal yang menjadikannya dhaif, bersalahan air yang terpakai 
pada umpama wudhuk. Jawab : bahawa sebab yang menghasilkan isti’mal itu bukanlah khusus 
mengangkatkan hadath jua, hanya sebabnya itu hilang tegahan daripada umpama sembahyang 
dengan dalil bahawa air wudhuk orang yang sentiasa berhadath adalah musta’mal dengan 
isti’mal yang menjadikannya dhaif serta bahawa ia tidak mengangkatkan hadath, maka samalah 
tanah dengan air. 

1070. Syahadan, diketahui daripada ta’rif tanah musta’mal dengan yang tersebut itu bahawa sah 
tayammum seorang atau ramai orang beberapa kali daripada tanah yang sedikit, dan jikalau 
seorang mengangkatkan tangannya pada pertengahan menyapu anggota kemudian maka 
diletakkannya pula lalu disapukannya sahlah tayammumnya diatas kaul yang paling sahih.  

1071. Keluar dengan kata “yang gugur daripada anggota kemudian daripada ia tersentuh dengannya” 
oleh tanah yang gugur daripada anggota dengan tidak tersentuh pada anggota, maka iaitu tidak 
musta’mal.  

1072. Syarat yang keempat : bahawa tanah untuk tayammum itu tidak bercampur dengan tepung atau 
kapur atau barang sebagainya daripada barang yang lekat pada anggota dan jika ia sedikit 
sekalipun, kerana bahawa ia kerana halusnya menegah sampai tanah kepada anggota. 

1073. Syarat yang kelima: bahawa dikasadkan tanah kerana firman Allah taala “ ًبا  ُموا َصَعْيًدا َطيِّ َفَتَيمه ” 
artinya : kasad oleh mu akan tanah yang suci dengan memindahkannya dengan anggota atau 



kepada anggota. Maka jikalau diterbangkan debu oleh angin kepada mukanya atau tangannya 
lalu digosok-gosokkannya diatas anggotanya serta dia berniat nescaya tidaklah memada ia 
baginya kerana ketiadaan kasad sebab ketiadaan pemindahan tanah234 yang mentahkikkan 
kasad, sekalipun dia kasadkan tayammum dengan berdirinya mengadap mata angin itu kerana 
bahawa ia pada hakikat tidak mengkasad tanah, hanya tanah itu datang kepada tatkala dia 
mengkasad anging itu.  

1074. Dari kerana ini kalau angin menerbangkan debu tanah kepada mukanya dan tangannya lalu dia 
ambil tanah yang dimukanya dengannya serta dengan niat lalu disapukannya kepada mukanya 
dan dia ambil tanah yang pada tangannya dan disapukannya kepada tangannya, atau ia 
menerbangkannya kepada tangannya lalu dia mengambilnya dengan tapak tangannya dengan 
niat yang beserta mengangkatkan tapak tangannya lalu dia sapukannya kepada mukanya, atau 
dia mengambilnya diudara dengan tangannya serta berniat lalu disapukannya kepada 
anggotnya, atau dia mengambil debu tanah dibumi dengan mukanya dan tangannya seperti 
bahawa digosok-gosokkannya sekelian mukanya kebumi serta dengan niat kemudian digosok-
gosokkannya kedua tangannya kebumi atau dia mengambil debu tanah yang tebal pada udara 
dengan mukanya seperti bahawa dia menggerak-gerakkan mukanya pada udara, nescaya 
memadailah baginya sekelian yang tersebut itu kerana diperolehi nakal yang mentahkikkan 
kasad yang beserta dengan niat.  

1075. Syahadan. Jika seorang ditayamumkan oleh orang lain dengan izinya seperti bahawa orang yang 
diizinkan memindahkan tanah kepada anggotanya dan menyapukan tanah itu padanya, dan 
yang memberi izin itu berniat dengan niat yang kebilangan beserta dengan pemindahan tanah 
pada hal kekal niatnya itu hingga disapukan mukanya nescaya sahlah tayammumnya sekalipun 
dengan tidak ada uzur, kerana didirikan perbuatan orang yang diberi izin itu pada tempat 
perbuatan dirinya. 

1076. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah : disyaratkan keadaan orang yang diberi izin itu 
mumayyiz. Kata syeikh Ramli : didalam Nihayah : sekalipun yang diberi izin itu kanak-kanak 
atau kafir atau perempuan berhaid atau bernifas.  

1077. Jikalau berhadath orang yang memberi izin itu atau yang diberi izin selepas mengambil tanah 
dan sebelum menyapukannya kemukanya adakah batal nakalnya atau tidak? Bersalah-salahan 
pada yang demikian itu syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli. Maka yang diiktimadkan oleh 
syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah bahawa batal pemindahan tanah orang yang diberi izin itu 
apabila orang yang memberi izin berhadath kerana bahawa dialah yang menyertakan niat bagi 
ibadat itu235. Adapun orang yang diberi izin maka dia hanyalah pengganti daripadanya pada 
semata-mata mengambil tanah dan menyapu anggota jua tidak pada niat yang mendirikan 
ibadat dan yang menghasilkannya.  

1078. Adapun yang diiktimadkan oleh syeikh Khatib Syarbini dan syeikh Ramli didalam Mughni dan 
Nihayah maka tidak batal nakal yang diberi izin itu dengan hadath salah satu daripada kedua 
mereka. Adapun yang memberi izin maka kerana dia tidak memindahkan tanah dan adapun 
yang diberi izin maka kerana bukan dia yang bertayammum. Begitu juga tidak batal nakalnya 
kalau keduanya berhadath ketika itu. 

1079. Kata syeikh Khatib syarbini dan syeikh Ramli didalam Mughni dan Nihayah : sunat bagi orang 
yang kuasa diatas tayammum dengan sendiri bahawa jangan dia mengizinkan orang lain pada 
mentayammumkannya supaya dia keluar dari khilaf, bahkan makruh baginya yang demikian itu 
seperti yang telah dinyatakan oleh syeikh Damiri. 
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1080. Syarat yang keenam: bahawa dia menyapu mukanya dan dua tangannya dengan dua kali tepuk, 
iaitu dua kali memindahkan tanah, sekali tepuk disapukannya kemukanya dan sekali tepuk 
disapukannya kepada dua tangannya, sekalipun terboleh tayammum dengan sekali tepuk 
dengan umpama perca yang lebar, kerana sabda nabi sawm “ ُم َضْرَبَتاَن َضْرَبٌة لَْلَوْجَه َوَضْرَبٌة   َيمُّ الته

 artinya : tayammum itu dua kali tepuk sekali tepuk untuk muka dan sekali tepuk ”لَْلَيَدْيَن إَلَى اْلَمْرَفَقْينَ 
untuk dua tangan kepada dua siku. Riwayat Hakim. Tetapi yang dikehendaki dengan dua kali 
tepuk itu adalah dua kali memindahkan tanah samaada memindahkan itu dengan menepukkan 
tangan diatas tanah atau dengan meletakkan tanah keatas tangan. Maka lafaz hadith dan ibarat 
fuqaha’ dengan dua kali tepuk itu berlaku diatas yang ghalib jua.  

1081. Tidak wajib mentertibkan dua kali memindahkan itu maka jika dia tepukkan dua tangannya diatas 
tanah dengan serentak lalu dia sapukan sebelah tangannya yang kanan umpamanya kepada 
muka kemudian dia sapukan tangan kirinya kepada tangan kanannya kemudian maka 
ditepukkanya pula akan tangan kanannya diatas tanah lalu disapukannya kepada tangannya 
yang kiri nescaya haruslah demikian itu. 

1082. Syarat yang ketujuh: bahawa dia menghilangkan daripada tubuhnya najis yang tidak dimaafkan 
daripadanya sebelum daripada tayammum jika ia pada tubuhnya kerana jika dia tayammum 
sebelum daripada menghilangkannya tidaklah memadai baginya tayammumnya diatas kaul 
yang muktamad, samaada najis itu pada tempat istinja’ atau pada selainnya kerana tayammum 
itu untuk mengharuskan jua dan tidak diperolehi mengharuskan serta ujud mani’236. Maka yang 
demikian itu menyerupai tayammum sebelum masuk waktu maka ianya tidak memadai.  

1083. Bersalahan jika seorang itu tayammum dengan bertelanjang pada hal ada padanya penutup 
aurat, maka ianya memadai kerana bahawa menutup aurat itu lebih ringan daripada 
menghilangkan najis. Dari kerana inilah tidak wajib kadha diatas orang yang sembahyang 
bertelanjang, bersalahan dengan orang yang ada najis pada badannya. 

1084. Syarat yang kelapan : bahawa dia ijtihad pada menentukan kiblat sebelum tayammum dari 
kerana jika dia tayammum sebelum daripada ijtihad pada kiblat tidaklah sah tayammumnya. 
Hanya sanya harus tayammum dahulu daripada menutup aurat kerana bahawa menutup aurat 
itu lebih ringan daripada ijtihad, dan hanya sanya sah toharah perempuan mustahadhah dahulu 
daripada ijtidhad pada kiblat serta bahawa toharahnya itu kerana mengharuskan jua kerana 
bahawa ia lebih kuat kerana ia mengangkatkan hadath pada asalnya. Bersalahan tanah. 

1085. Syarat yang kesembilan : bahawa jatuh tayammum kerana sembahyang selepas daripada masuk 
waktunya dari kerana jika dia tayammum sebelum masuk waktu tidaklah sah tayammumnya itu 
kerana tayammum itu toharah dharurat dan tidak ada dharurat sebelum daripada masuk waktu.  

1086. Jatuh tayammum kerana sembahyang sunat mutlak pada barang waktu yang dikehendakinya 
yang lain daripada waktu karahah, dan tayammum kerana sembahyang mayat selepas daripada 
ia dimandikan, dan tayammum kerana sembahyang minta hujan selepas daripada berhimpun 
orang ramai pada tempat sembahyang, dan tayammum kerana sembahyang yang luput selepas  
daripada dia ingatkannya. 

1087. Syarat kesepuluh : bahawa dia tayammum untuk tiap-tiap satu fardhu ain kerana bahawa 
tayammum itu toharah dharurat, maka ditentukan ia dengan kadar dharurat. Tetapi harus bagi 
isteri atau gundik mentamkinkan suaminya atau tuannya beberapa kali dan menghimpunkannya 
bersama fardhu dengan satu tayammum. 

1088. Harus bagi seorang mengerjakan beberapa sembahyang jenazah sekalipun banyak bersama 
dengan satu fardhu ain kerana ia menyerupai sembahyang sunat pada pihak harus 
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meninggalkannya sebab berbilang mukallaf yang mengetahuinya. Adapun keadaannya jadi 
fardhu ain sebab tertunggal seorang mukallaf maka ianya mendatang.  

1089. Fasal pada menyatakan rukun-rukun tayammum. Bermula, rukun tayammum itu lima perkara. 
Rukun yang pertama: memindahkan tanah kepada muka dan dua tangan. Sunguhnya telah 
terdahulu perkataan diatas memindahkan tanah pada syarat yang kelima daripada segala syarat 
tayammum. 

1090. Rukun yang kedua : niat istibahah artinya niat mengharuskan apa yang perlu kepada tayammum 
seperti sembahyang dan tawaf dan menyentuh mushaf dan mentamkinkan suami atau tuan atau 
sahaya pada hak perempuan yang putus haidnya dan barang sebagainya. Wajib menyertakan 
niat itu denga permulaan memindahkan tanah kerana bahawa ia permulaan rukun dan wajib 
mengekalkan niat itu hingga menyapu suatu daripada mukanya.  

1091. Maka jika dia berhadath serta memindahkan atau kemudian daripadanya dan sebelum menyapu 
muka atau putus niat diantara keduanya batallah pemindahannya. Maka wajib atasnya ulang 
memindahkan kerana bahawa memindahkan tanah sekalipun ianya rukun tetapi ia tidak 
dimaksudkan bagi dirinya hanya adalah ia wasilah bagi yang dimaksudkan iaitu menyapu muka. 
Maka disyaratkan mengekalkan niat itu hingga ia sampai kepada menyapu muka. Inilah yang 
disebutkan syeikh Ibnu Hajar didalam Syarah Bafadhal.  

1092. Maka diketahui daripada ‘illat yang tersebut itu bahawa yang dikehendaki dengan putus niat 
diantara keduanya adalah bahawa kekal putusnya hingga sampai kepada menyapu muka 
hinggakan sunyi sapuan muka daripada niat. Maka yang demikian itu tidak ada khilaf diantara 
mereka itu pada batal pemindahanya.  

1093. Demikian lagi tidak ada khilaf pada sah pemindahannya jika dia tidak berniat pada mula 
memindahkan tetapi tatkala hampir tangannya kepada mukanya maka dia menyertakan niat 
dengan menyampaikan tangannya kepada mukanya. Yang  demikian itu tidak menafikan 
perkataan sahabat-sahabat syafi’e “wajib menyertakan niat dengan permulaan memindahkan” 
kerana bahawa yang dikehendaki dengan kata mereka itu adalah pemindahan yang kebilangan. 
Adapun pemindahan yang tersebut itu maka tidak diambil kira kerana bahawa pemindahan yang 
diambil kira sekarang ini adalah pemindahan tanah daripada dua tangannya kepada muka.  

1094. Adapun jika dia berniat pada ketika mula memindahkan dan ketika menyapu mukanya dan putus 
niat diantara keduanya maka pada rupa masaalah ini ada khilaf diantara syeikh  Ibnu Hajar dan 
syeikh Khatib dan syeikh Ramli. Maka yang diiktimadkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam 
Tuhfah: tidak memada yang demikian itu, dan yang diktimadkan oleh syeikh Khatib Syarbini dan 
syeikh Ramli didalam Mughni dan Nihayah memadainya yang demikian itu. 

1095. Syahadan. Jika dia niatkannya pada tayammumnya mengharuskan fardhu maka harus baginya 
serta fardhu itu mengerjakan nafl, sekalipun dia tidak berniat mengharuskannya kerana fardhu 
itu asal lagi yang diikuti maka ianya lebih tinggi daripada nafl, dan nafl itu pengikut maka ianya 
lebih rendah daripada fardhu. Maka niat mengharuskan yang tertinggi itu mengharuskan yang 
terendah237.  

1096. Bermula, sembahyang jenazah itu pada hukum nafl.  
1097. Yang dikehendaki dengan fardhu itu adalah fardhu ain, samaada ia fardhu sembahyang atau 

fardhu tawaf. Demikian lagi nafl samaada ia nafl sembahyang atau nafl tawaf. Maka jika dia 
niatkan dengan tayammumnya mengharuskan fardhu tawaf harus dia kerjakan dengannya 
fardhu sembahyang atau dia niatkan dengannya nafl tawaf harus dia kerjakan  nafl 
sembahyang, seperti ‘akasnya pada dua masaalah ini.  
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1098. Tidak disyaratkan niat satu fardhu. Maka jika dia niatkan pada tayammumnya itu mengharuskan 
dua farhu atau lebih sah tayammumnya, tetapi tidak harus dia kerjakan dengannya melainkan 
satu fardhu daripada dua fardhu yang diniatkannya itu atau daripada selain keduanya. Tetapi 
jika dia niatkan pada tayamumnya itu mengharuskan sembahyang zohor lima rakaat atau 
mengharuskan sembahyang bertelanjang serta ada kain untuk menutup auratnya tidaklah sah 
tayammumnya.  

1099. Demikian lagi tidak disyaratkan menta’yinkan fardhu. Maka jika dia niatkan pada tayammumnya 
mengharuskan fardhu dengan itlak harus dia mengerjakan dengannya sebarang fardhu yang dia 
kehendaki.  Jika dia ta’yinkan satu fardhu seperti  dia ta’yinkan pada tayammumnya 
mengharuskan fardhu nazar sembahyang atau tawaf  atau fardhu kadha haruslah dia kerjakan 
dengannya fardhu yang lain daripada yang dia ta’yinkannya.  

1100. Dan jika dia niatkan pada tayammumnya mengharuskan nafl atau sembahyang diatas itlak atau 
sembahyang jenazah haruslah dia kerjakan dengannya akan selain fardhu ain daripada sekelian 
nafl dan fardhu kifayah dan yang lain daripada keduanya seperti menyentuh mushaf, kerana 
bahawa yang demikian itu ada kalanya bersamaan dengan apa yang dia niatkan pada harus 
meninggalkannya atau terkurang daripadanya. Adapun fardhu ain maka tidak harus dikerjakan 
denganya pada tiga masaalah ini.  

1101. Adapun masaalah yang pertama maka dari kerana bahawa fardhu itu tidak harus dijadikan 
pengikut  bagi nafl. Adapun masaalah yang kedua maka kerana bahawa yang lebih cermat 
adalah ditinggalkan mutlak sembahyang itu diatas nafl. Adapun masaalah yang ketiga maka 
kerana bahawa sembahyang jenazah itu seperti yang telah lalu kenyataannya238. 

1102. Jika dia niatkan pada tayammumnya mengharuskan apa yang lain daripada sembahyang dan 
tawaf sepertisujud tilawah atau sujud syukur atau menyentuh mushaf atau membaca Quran 
atau berhenti didalam masjid atau mengharuskan setubuh tidaklah harus dia kerjakan dengan 
tayammumnya itu akan sembahyang, dan harus dia kerjakan dengannya sekelian apa yang lain 
daripada sembahyang.  

1103. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahawa yang diniatkan pada tayammum itu tiga 
martabat sama seperti pada wudhuk orang yang sentiasa hadathnya yang telah lalu 
kenyataannya pada wudhuk. Maka martabat yang pertama : fardhu ain, dan martabat yang 
kedua : nafl dan sembahyang diatas itlak dan sembahyang jenazah, dan martabat yang ketiga : 
apa yang selain daripada sembahyang dan tawaf daripada sekelian yang tersebut itu.  

1104. Maka apabila dia berniat pada tayammumnya mengharuskan martabat yang pertama harusah 
dia mengerjakan perkara yang dia niatkan dan sekelian perkara yang pada martabat yang 
kedua dan martabat yang ketiga, dan apabila dia niatkan mengharuskan suatu daripada perkara 
yang didalam martabat yang kedua haruslah dikerjakannya perkara yang dia niatkan dan yang 
lain daripadanya daripada sekelian perkara yang pada martabat yang kedua dan yang ketiga. 
Tidak harus dikerjakan dengannya martabat yang pertama. Apabila dia niat mengharuskan 
suatu daripada perkara yang pada martabat yang ketiga haruslah dia kerjakan denganya 
perkara yang dia niatkan dan sekelian yang tinggal didalam martabat itu. Tidak harus dikerjakan 
dengannya martabat yang pertama dan sekelian perkara yang pada martabat yang kedua. 

1105. Bersalah salahan syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli pada khutbah jumaat, adakah ia seperti 
hukum fardhu kifayah maka ianya daripada martabat yang kedua atau ianya seperti hukum 
fardhu ain maka ianya daripada martabat yang pertama. Maka yang diiktikmadkan oleh Ibnu 
Hajar adalah yang pertama dan yang diiktimadkan oleh syeikh Ramli adalah yang kedua. 

                                                           
238
 . iaitu ianya pada hukum sunat. 



1106. Syahadan. Diketahui daripada mewajibkan niat istibahah bahawa tidak memada pada 
tayammum itu niat mengangkatkan hadath  atau bersuci dari hadath kerana bahawa ia tidak 
mengangkatkan hadath, dan tidak memada niat fardhu tayammum atau fardhu toharah kerana 
bahawa ia toharah dharurat tidak dimaksudkan dirinya, maka tidak patut bahawa dijadikan ia 
suatu yang dimaksudkan, bersalahan dengan wudhuk. Maka dari kerana iniah tidak disunatkan 
membaharui tayammum, bersalahan dengan wudhuk. 

1107. Rukun yang ketiga : menyapu sekelian muka dengan tanah, artinya menyampaikan tanah 
kepada sekelian muka sekalipun dengan perca kain. Daripada muka itu adalah zahir sekelian 
janggut yang terjulur dan yang berhadap daripada hidung yang diatas bibir239. Sayugia ingat 
dan jaga diatas yang demikian itu kerana kebanyakkan orang lalai daripadanya.  

1108. Rukun yang keempat: menyapu sekelian dua tangan serta dua siku, kerana ayat yang telah 
tersebut itu serta hadith Hakim yang telah lalu. Tidak wajib lagi tidak sunat menyampaikan tanah 
kepada batin bulu muka dan tangan, sekalipun ianya jarang kerana masyaqqah, bersalahan 
dengan wudhuk. Memadai ghalib zan sampai tanah kepada sekelian angota tayammum. Maka 
tidak disyaratkan yakin. 

1109. Rukun yang kelima : tertib, seperti bahawa didahulukan sapu muka diatas sapu dua tangan, 
sekalipun pada tayammum kerana hadath besar.  

1110. Fasal pada menyatakan sunat tayammum. Bermula, disunatkan bagi tayammum sekelian apa 
yang disunatkan pada wudhuk daripada apa yang tergambar berlakunya pada tayammum. 
Maka sebahagian daripada sunat tayammum itu mengucap “ َحْيمَ   ْحَمَن الره بَْسَم هللاَ الره ” pada 
permulaannya dan sekalipun bagi umpama orang junub.  

1111. Sebahagian daripadanya membaca tatkala menyapu muka dan dua tangan seperti doa tatkala 
membasuh muka dan dua tangan pada wudhuk diatas kaul yang mengatakan sunatnya.  

1112. Sebahagian daripadanya mengadap kiblat seperti pada wudhuk. dan sebahagian daripadanya 
bersugi. Tempat bersugi pada tayamum itu diantara mengucap  “ َحْيمَ   ْحَمَن الره بَْسَم هللاَ الره ” dan 
permulaan menepukkan tangan atas tanah seperti mana bahawa tempat bersugi pada wudhuk 
diantara membasuh kedua tapak tangan dan berkumur-kumur.  

1113. Sebahagian daripadanya melanjutkan ghurrah iaitu menyapu yang lebih daripada kadar wajib 
daripada keliling mukanya, dan sebahagian daripadanya melanjutkan tahjil iaitu menyapu yang 
lebih daripada kadar yang wajib pada dua tangannya seperti disapunya ruas tangan yang diatas 
sikunya sama seperti wudhuk. Sebahagian daripadanya mendulukan sapu tangan kanan diatas 
tangan kiri.  

1114. Bermula, kaifiat menyapu tangan kanan adalah bahawa dia meletakkan sekelian perut jari-jari 
tangan kiri selain ibu jari diatas sekelian belakang jari-jari tangan kanan yang selain ibu jari, 
sekira-kira bersamaan hujung jari tangan kanan dengan telunjuk tangan kiri dan bersaman 
hujung jari tangan kiri dengan telunjuk tangan kanan. Maka dilalukannya diatas belakang tapak 
tangannya yang kanan, maka apabila ia sampai kepada tulang pergelangannya maka 
dirapatkan sekelian hujung jarinya ditas tepi hastanya serta dilalukannya hingga sampai kepada 
sikunya, maka diedarkannya perut tapak tangannya kepada perut hastanya, maka dilalukannya 
diatasnya pada hal ibu jarinya diangkatkan, maka apabila sampai kepada tulang 
pergelangannya maka dilalukannya perut ibu jari kirinya diatas belakang ibu jari tangan 
kanannya.  

1115. Kemudian maka dia menyapu tangan kirinya seperti kaifiat menyapu tangan kanannya itu. 
Kemudian maka dia sapukan perut tapak tangan kanannya serta perut jarinya kepada perut 
tapak tangannya yang kiri serta sekelian perut jarinya, dan dia menyelati antara jari-jari kedua 
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tangannya. Maka kaifiat ini bersalah-salahan fuqaha’ pada sunatnya dan tidaknya. Maka 
tersebut didalam Raudhah dan Majmuk bahawa kaifiat itu sunat jua.  

1116. Hanyasanya tidak wajib menyapukan salah satu daripada dua tapak tangannya kepada yang 
satu lagi kerana bahawa fardhu keduanya telah tertunai dengan menepukkan keduanya kepada 
tanah. Hanya sanya harus menyapu dua hasta dengan tanah yang pada dua tapak tangannya 
dari kerana ia belum bercerai, dan lagi kerana hajat kerana tidak dapat menyapu hasta dengan 
tapak tangan hasta itu jua. Maka adalah ia seperti berpindah air daripada sebahagian anggota 
kepada sebahagiannya yang berhampiran. 

1117. Sebahagian daripadanya mendulukan sapu yang terkeatas daripada mukanya diatas yang 
terkebawah daripadanya seperti wudhuk.  

1118. Sebahagian daripadanya mengurangkan debu daripada dua tapak tangannya jika ianya tebal 
dengan meniupnya atau barang sebagainya, hingga tinggal daripadanya kadar hajat, kerana 
mengikut perbuatan nabi sawm, supaya tidak jadi keji rupanya kerana kebanyakkan debu pada 
mukanya. Dari kerana inilah tidak disunatkan mengulang sapu. Sunat bahawa dia menyapu 
debu daripada anggotanya hingga dia selesai daripada sembahyang. 

1119. Sebahagian daripadanya mualat, artinya berturut-turut menyapu sekelian anggota tayammum 
dengan mentakdirkan tanah itu seperti air wudhuk. Demikian lagi mualat diantara tayammum 
dan diantara sembahyang. Inilah pada tayammum orang yang salim. Adapun tayammum orang 
yang sentiasa berhadath maka mualat padanya wajib seperti mana wudhuk.  

1120. Sebahagian daripadanya menjarangkan jari-jari kedua tangannya tatkala  menepukkannya 
ketanah kerana bahawa yang demikian itu lebih menggerakkan debu tanah itu. Maka jadi 
mudahlah meratakan sekelian muka dengan satu tangan sekali tepuk. Demikian lagi dua 
tangan.*  

1121. Sebahagian daripadanya menanggalkan cincin pada tepuk yang pertama supaya adalah 
menyapu muka itu dengan sekelian jari tangannya. Adapun pada tepuk yang kedua maka wajib 
menanggalkan cincinnya supaya sampai debu kepada tempatnya. Tidak memada mengisar-
ngisarkan cincin, bersalahan dengan wudhuk kerana bahawa tanah tidak sampai kepada apa 
yang dibawah cincin  dengan mengisarkannya, bersalahan air. Akan tetapi wajib menanggalkan 
cincin itu hanyalah tatkala hendak menyapu jua, tidak tatkala memindahkan tanah.  

1122. Sebahagian daripadanya melalukan tangan diatas anggota seperti menggosok pada wudhuk. 
Sebahagian daripadanya bahawa tidak berulang-ulang sapu kerana bahawa yang dituntut 
padanya adalah mengurangkan debu. Sebahagian daripadanya mengucap dua kalimah 
syahadah selepas daripadanya seperti wudhuk.  

1123. Fasal pada menyatakan perkara yang membatalkan tayammum. Bermula, batal tayammum 
dengan apa yang membatakan wudhuk. Telah lalu kenyataanya pada tempatnya. Demikian lagi 
batal tayammum dengan riddah - nauzubilahi minha. Batal tayammum kerana sakit dengan 
sembuh daripadanya diluar sembahyang. Adapun jika dia sembuh didalam sembahyang maka 
iaitu seperti hukum mendapat air didalam sembahyang. Maka berlaku padanya tafsil yang lagi 
akan datang.  

1124. Demikian lagi batal tayammum kerana ketiadaan air dengan melihat air sebelum masuk pada 
sembahyang sekalipun picik waktunya,  kerana hadith Abu Zar sabda nabi sawm “ َراُب َكافَْيَك   التُّ

ٍِ َفإََذا َوَجْدَت اْلَماَء َفاْمَسْحُه َجْلَدكَ   artinya : tanah itu memada bagi kamu sekalipun ”َولَْو لَْم َتَجَد اْلَماَء َعْشَر َحَج
kamu tidak mendapat air sepuluh tahun. Maka apabila kamu mendapat air maka sentuhkan ia 
kepada kulit mu. Riwayat Hakim dan Turmizi. Dan lagi bahawa ia belum masuk kepada maksud 
maka adalah ia seperti jikalau dia melihat air didalam melakukan tayammumnya. 

1125. Seperti melihat air adalah memperolehi harganya serta dapat membelinya. Maka batallah 
tayamumnya dengannya. Demikian lagi batal tayammum kerana ketiadaan air dengan 



mewahamkan ada air sekalipun hilang waham itu dengan segera kerana wajib mencarinya. 
Bersalahan dengan mewahamkan kain penutup aurat maka tidak wajib menutupnya kerana 
bahawa ghalib tidak mendapatnya dengan dicari kerana dikikirkan240 ia. 

1126. Hasil waham itu dengan melihat sarab241 iaitu wap panas yang dilihat tatkala tengah hari yang 
bergerak-gerak seperti air, atau melihat awan242 yang hitam lagi meliputi berhampirannya atau 
melihat kafilah yang baru tiba atau barang sebagainya daripada apa yang rasakan243 ada air 
bersamanya. Maka jika dia mendengar seorang berkata: ada pada aku air bagi orang yang 
ghaib, batallah tayammumnya kerana dia tahu ada air sebelum daripada mani’, atau dia kata : 
ada pada ku air bagi orang yang hadhir,  wajib atasnya menuntutnya daripada orang itu, dan jika 
dia berkata : si anu mempunyai air, dan tidak diketahui oleh yang mendengar akan ghaibnya 
dan tidak diketahuinya hadhirnya wajib dia menanyakan daripadanya dan batal tayammumnya 
pada dua rupa masaalah ini. Jika didengarnya seorang berkata : ada pada ku air tawar atau air 
musta’mal atau air yang kena najis, batal tayamumnya.  

1127. Bermula ujud air sebelum sempurna takbir ihram seperti ujudnya sebelum daripada masuk pada 
takbir jua.  

1128. Ujud air atau wahamkan ujudnya membatalkan tayammum hanyalah jika ia tidak beserta dengan 
mani’ yang menegah daripada penggunaan air seperti dahaga dan binatang buas kerana ada 
air ketika itu seperti tidak adanya jua. Inilah perintah mendapat air diluar sembahyang seperti 
yang telah lalu kenyataannya.  

1129. Adapun jika dia mendapat air didalam sembahyang dan tidak ada mani’ yang menegah daripada 
mengunakannya maka jika tayammum itu tidak menggugurkan kadhanya seperti bahawa dia 
tayammum pada tempat yang ghalib padanya ada air batallah tayammumnya. Maka janganlah 
disempurnakan sembahyangnya itu kerana tidak ada faedah pada menyempurnakannya kerana 
wajib mengkadhanya. Tidak kebilangan waham ujud air disini, bersalahan diluar sembahyang.  

1130. Maka jika tayammum itu menggugurkan kadha sembahyang seperti bahawa dia tayammum pada 
tempat yang ghalib padanya ketiadaan air tidaklah batal tayammumnya, maka harus dia 
menyempurnakan sembahyangnya kerana bahawa ia telah masuk pada mengerjakan maksud. 
Adalah bandingannya seperti mendapat orang yang membayar kifarat akan sahaya selepas dia 
masuk pada mengerjakan puasa.  

1131. Tidak ada beza  pada yang demikian itu diantara sembahyang fardhu seperti zohor dan 
sembahyang jenazah dan sembahyang nafl seperti sembahyang hariraya dan witir. Harus pula 
baginya memutuskannya supaya dia berwudhuk dan sembahyang dengannya akan gantinya. 
Maka ianya terafdhal daripada menyempurnakannya. Adalah bandingannya seperti orang yang 
membayar kifarat memperoleh hamba pada pertengahan puasanya, supaya dia keluar dari 
khilaf orang yang mengharamkan menyempurnakannya. Melainkan jika picik waktu 
sembahyang fardhu maka haramlah memutuskannya seperti yang dijazamkan didalam Tahkik. 

1132. Jika ditayammumkan mayat kerana ketiadaan air dan disembahyangkan sekalipun dengan 
wudhuk kemudian diperoleh air sekalipun kemudian daripada sembahyang wajiblah 
memandikannya dan menyembahyangkannya jika dia hadhir didalam negeri mayat itu244 
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kerana bahawa yang demikian itu kesudahan pekerjaannya maka hendaklah dikerjakan ihtiat 
baginya. 

1133. Bermula, kiasnya bahawa barang siapa telah menyembahyangkan satu mayat dengan 
tayammum kemudian melihat air sebelum daripada ia ditanam wajib atasnya mengulangi 
sembahyangnya jika dia hadhir pada negerinya. Adapun orang yang musafir maka tidak lazim 
atasnya suatu daripada yang demikian itu samaada dia mendapat air didalam sembahyang atau 
terkemudian daripadanya. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah. 

1134. Jikalau dia melihat air didalam sembahyang yang gugur kadhanya dengan tayammumnya 
batallah tayammumnya itu dengan salamnya, sekalipun diketahuinya binasa air itu sebelum 
salamnya kerana tayammumnya itu jadi lemah dengan sebab melihat air. Adalah kehendaknya 
batal sembahyang yang ia didalamnya, tetapi kita salahi akan kehendak itu kerana menghormati 
sembahyang. Hendaklah dia memberi salam yang kedua kerana ia satu jumlah daripada 
sembahyang seperti bahasan imam Nawawi kerana mengikut bahasan Ruyani. 

1135. Jikalau seorang perempuan berhaid yang tayammum kerana ketiadaan air melihat  air  sedang 
suaminya menjimaknya haramlah dia mentamkinkan suaminya, dan wajib atas suaminya 
menghela zakarnya kerana batal toharahnya. Tetapi jika suaminya sahaja yang melihat air tidak 
dia tidak wajib si suami itu mengeluarkan zakarnya kerana kekal toharahnya. 

1136. Jikalau seorang yang tayammum untuk membaca Quran melihat air ditengah dia membaca 
Quran batallah tayammumnya kerana melihatnya, samaada dia niatkan membaca kadar yang 
maklum atau tidak, kerana tidak bertambat sebahagian bacaan Quran dengan sebahagian yang 
lain, kerana harus menceraikannya.  Jikalau dia melihat air pada pertengahan tawafnya batallah 
tayammumnya kerana sebahagian tawaf itu tidak bertambat dengan sebahagian yang lain 
kerana harus menceraikannya. 

1137. Jikalau seorang musafir melihat air ditengah sembahyangnya pada dia hal sembahyang qasar 
kemudian maka dia berniat mukim, atau seorang musafir yang sembahyang qasar berniat 
mentamamkan sembahyangnya tatkala ia melihat air batallah sembahyangnya kerana 
dimenangkan hukum mukim pada rupa masaalah yang pertama dan kerana mendatang perkara 
yang tidak mengharuskan qasar pada rupa masaalah yang pertama dan yang kedua dari kerana 
mentamamkan sembahyang qasar itu seperti memulakan sembahyang lain jua.  

1138. Bermula, orang yang sembahyang sunat yang tidak meniatkan bilangan rakaat apabila dia 
nampak air sebelum dua rakaat, janganlah dia melampaui dua rakaat, hanya hendaklah dia 
memberi salam daripada dua rakaat jua kerana ia adalah yang lebih disunatkan lagi yang 
maklum pada sembahyang-sembahyang sunat. Maka hendaklah disempurnakannya rakaat 
yang dia nampak air didalamnya. 

1139. Adapun jika dia meniatkan bilangan rakaat sebelum daripada nampak air sekalipun dia 
menambahnya diatas apa yang dia niatkan ketika takbir ihram maka hendaklah dia 
sempurkanan apa yang dia niatkan itu, samaada yang diniatkannya itu satu rakaat atau dua 
rakaat atau lebih kerana mengamalkan niatnya. Janganlah dia melebihkan diatasnya kerana 
melebihkan itu seperti memulakan sembahyang yang lain. 

1140. Syahadan. Telah terdahulu perkataan bahawa tidak disembahyangkan dengan satu tayammum 
melainkan satu fardhu jua, dan harus dikerjakan dengannya serta satu fardhu akan beberapa 
sunat yang dikehendakinya dan beberapa sembahyang jenazah.  

1141. Maka kalau seorang lupa satu sembahyang daripada sembahyang yang lima waktu dan tidak 
diketahuinya akan ‘ainnya wajib atasnya menyembahyangkan kelima-limanya kerana tidak 
diyakinkan lepas zimmahnya melainkan dengan mengerjakan sekeliannya.  Memadainya bagi 
sekelian sembahyang itu satu tayammum kerana bahawa yang fardhu itu satu jua, hanya wajib 
mengerjakan yang selainnya supaya ia menjadi jalan kepada yakin lepas zimmahnya jua. 



1142. Jikalau seorang lupa dua sembahyang daripada sekelian sembahyang yang lima waktu dan dia 
tahu keadaan keduanya itu bersalah-salahan seperti zohor dan asar daripada sehari atau dua 
hari, tetapi tidak diketahuinya akan ain keduanya adakah keduanya zohor dan asar atau 
maghrib dan isyak atau selainnya, hendaklah dia kerjakan tiap-tiap satu sembahyang daripada 
yang lima itu dengan satu tayammum. Maka dia sembahyangkan lima sembahyang itu dengan 
lima kali tayammum. Inilah jalan Ibnu al Fadh .  

1143. Harus pula dia mengerjakannya dengan dua tayammum sebilang sembahyang yang dia lupakan. 
Maka dia sembahyang dengan tayammum pertama empat sembahyang seperti zohor dan asar 
dan maghrib dan isyak dengan berturut-turut dan dia sembahyang dengan tayammum yang 
kedua empat sembahyang yang tidak ada daripadanya sembahyang yang dia mula dengannya 
pada tayammum yang pertama seperti subuh dan asar dan maghrib dan isyak. Maka lepaslah 
dia dengan yakin kerana dia telah sembahyangkan yang lain daripada zohor dan subuh dengan 
dua tayammum. Maka jika dua sembahyang yang dia lupakan itu pada sembahyang yang lain 
daripada zohor dan subuh nescaya terbayarlah tiap-tiap daripada keduanya dengan satu 
tayammum. Inilah jalan Ibnu al Hadad yang masyhur dan ia adalah yang dibilangkan oleh 
mereka itu sebagai jalan yang baik. 

1144. Adapun jika dia tidak meninggalkan245 sembahyang yang dia mula dengannya246 maka tidaklah 
dia lepas dengan yakin kerana ihtimal bahawa dua sembahyang yang dia lupakan itu adalah 
isyak dan satu sembahyang yang selain subuh. Maka dengan tayammum yang pertama sahlah 
satu sembahyang yang selain isyak, maka tinggallah sembahyang isyak diatasnya. Dan dengan 
tayammum yang kedua tidak dia sembahyangkan isyak.  

1145. Adapun jika dua sembahyang yang dia lupakan itu muafakat dan tidak dia tahukan ain keduanya, 
tidaklah muafakat keduanya itu melainkan daripada dua hari, maka hendaklah dia 
sembayangkan sembahyang yang lima itu dua kali dengan dua tayammum kerana bahawa 
yang fardhu didalam tiap-tiap sekali tayammum itu satu jua, maka gugurlah ia dengan 
tayammum itu dan barang yang lain daripada itu maka adalah sebagai jalan bagi melepaskan 
zimmah247 dengan yakin jua. 

1146. Syahadan. Barang siapa tidak mendapat air dan tanah seperti dia ditahan pada satu tempat yang 
tidak ada padanya suatu daripada keduanya atau ada padanya tanah basah tetapi tidak ada 
baginya pengupah untuk mengeringkannya wajiblah dia sembahyang fardhu yang tunai 
sekalipun ianya jumaat. Tetapi tidak dikira dia daripada empat puluh kerana kurangnya. Wajib 
diatasnya sembahyang itu hanyalah kerana menghormati waktu seperti orang yang lemah 
daripada kain penutup aurat dan mengadap kiblat dan daripada menghilangkan najis. 

1147. Ianya adalah sembahyang yang sahih, melanggar sumpah dengan mengerjakannya orang yang 
bersumpah tidak mengerjakan sembahyang dan haram keluar darinya dan terbatal ia dengan 
hadath dan seumpamanya seperti melihat air atau tanah, sekalipun pada tempat yang tidak 
gugur kadha sembahyang. Harus mengerjakannya pada awal waktu seperti yang tersebut 
didalam Tuhfah.  

1148. Wajib diatasnya mengulangi sembahyangnya jika dia mendapat air atau tanah, tetapi tidak wajib 
atasnya mengulang sembahyang dengan mendapat tanah untuk tayammum melainkan pada 
tempat yang gugur dengannya kadha sembahyang. Jika yang disembahyangkannya itu fardhu 
jumaat wajib dia mengulangnya dengan zohor. 
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1149. Seperti orang yang ketiadaan air dan tanah adalah orang yang ada pada badannya najis yang 
ditakuti daripada menghilangkannya terjadi sakit yang mengharuskan tayammum, dan orang 
yang ditahan diatas najis.  

1150. Keluar dengan sembahyang fardhu yang tunai oleh sembahyang sunat dan fardhu kadha dan 
selainnya. Maka tidak harus baginya mengerjakan sembahyang sunat dan sembahyang fardhu 
kadha dan menyentuh mushaf dan demikian lagi membaca Quran yang selain fatihah didalam 
sembahyang, sama seperti tidak harus baginya membaca Quran diluar sembahyang, dan 
berhenti didalam masjid jika dia berjunub. 

1151. Bermula, wajib kadha diatas orang yang sembahyang dengan tayammum kerana dingin, 
sekalipun didalam safar kerana nadir ketiadaan apa yang boleh dia hangatkan air dengannya 
atau apa yang dia selimutkan dengannya akan anggotanya. Demikian lagi wajib kadha atas 
orang yang tayammum kerana ketiadaan air pada tempat yang ghalib padanya ada air seperti 
didalam negeri, sekalipun dia musafir kerana nadir padanya ketiadaan air. Bersalahan yang 
tayammum kerana ketiadaan air pada tempat yang ghalib padanya ketiadaannya atau 
bersamaan padanya adanya dan tidak adanya. Maka tidak wajib atasnya kadha sekalipun dia 
bermukim disana.  

1152. Bermula, tempat yang dikira padanya ghalib ada air atau ghalib tidak adanya adalah tempat 
tayammum jua bukan tempat sembahyang. Maka kalau seorang tayammum kerana ketiadaan 
air pada tempat yang ghalib padanya ada air dan dia sembahyang pada tempat yang lain yang 
ghalib padanya ketiadaan air wajib dia mengkadha sembahyangnya kerana mengambil kira 
tayammum. Bersalahan dengan ‘akasnya. Masaalah ini difaham daripada ibarat Tuhfah. 
Bersalahan yang tersebut didalam Mughni dan Nihayah.  

1153. Demikian lagi wajib kadha atas orang yang tayammum kerana ketiadaan air atau kerana sakit 
didalam safar yang maksiat seperti hamba yang lari dari tuannya dan isteri yang derhaka 
kepada suaminya, kerana gugur kadha dengan tayammum itu adalah rukhsah maka tidak 
dipertambatkan ia dengan safar yang maksiat 

1154. Tidak wajib kadha atas orang yang tayammum pada selain safar maksiat kerana sakit atau luka 
yang menenegah daripada menggunakan air pada sekelian anggotanya atau pada satu 
anggotanya, jika tidak banyak darah lukanya dan tidak ada diatasnya satir yang diletakkan 
diatas wudhuk yang sempurna dan bukan ia pada anggota tayammum.  

1155. Adapun jika pada lukanya itu ada darah yang banyak yang tidak dimaafkan seperti ianya terhasil 
dengan perbuatan dirinya dengan sengaja atau ia melampaui tempatnya atau diletakkan satir itu 
diatas hadath atau diatas wudhuk tapi berada pada anggota tayammum maka pada ketiga rupa 
masaalah ini wajib atasnya kadha sekalipun tidak wajib menanggalkan satir itu kerana dia 
menanggung najis yang tidak dimaafkan pada rupa masaalah yang pertama dan kerana luput 
syarat meletakkan satir diatas wudhuk pada rupa masaalah yang kedua dan kerana kurang 
ganti dan yang diganti pada rupa masaalah yang ketiga.  

1156. Wajib menanggalkan satir jika dia tidak takutkan mudharat yang mengharuskan tayammum 
samaada ia diletakkan diatas wudhuk atau diatas hadath. Jika dia takutkannya maka tidak wajib 
atasnya menanggalkannya. Tetapi tempat wajib menanggalkan satir dan tempat tafsil yang telah 
tersebut itu adalah satir yang menutup daripada anggota yang sahih sekadar istimsak.  

1157. Adapun satir yang tidak menutupnya hanya ia menutup kadar yang sakit jua maka tidak wajib 
diatasnya menanggalkannya. Tidak wajib kadha diatasnya samaada ia diletakkan diatas 
wudhuk atau diatas hadath kerana bahawa ada satir  itu seperti tiadanya. 

1158. Bermula, membezakan satir diantara keadaannya pada anggota tayammum dan keadaannya 
pada anggota yang lain daripadanya adalah yang disebutkan oleh imam Nawawi didalam 
Raudhah dan ia adalah apa yang berjalan diatasnya syeikh Islam didalam Minhaj. Kata syeikh 



Khatib Syarbini : ia adalah yang paling ada wajah, dan kata syeikh Ramli : ia adalah yang 
muktamad. Kalam syeikh Ibnu Hajar didalam Imdad dan syarah Mukhtasar Bafadhal 
menghendaki mentarjihkannya. Adapun kalam imam Nawawi didalam Majmuk maka ia 
menghendaki mendhaifkannya dan bahawa tidak ada beza diantara satir pada anggota 
tayammum atau anggota yang lainnya. Zahir ibarat Tuhfah mengiktimadkan kalam Majmuk itu.  

1159.  
1160.  
َفاسَ  .1161  َباُب اْلَحْيَض َواالَْستََحاَضَة َوالنِّ
1162. BAB HAID DAN ISTIHADHAH 
1163. DAN NIFAS 
1164.  
1165. Ini bab pada menyatakan haid. 
1166. Fasal pada menyatakan haid. Bermula arti haid pada bahasa: mengalir (السيالن) dan arti haid 

pada syara’: darah tabi’e yang keluar daripada penghujung rahim perempuan pada ketika sihat 
tubuhnya didalam waktu-waktu yang tertentu. 248 

1167. Bermula, asal pada haid itu firman Allah “ َساَء فَى اْلَمَحْيَض َوالَ   َوَيْسَئلُْوَنَك َعَن اْلَمَحْيَض قُْل ُهَو أًَذا َفاْعَتَزلُوا النِّ

.ْرَن َفإََذا َتَطههْرَن َفآُتْوُهنه َمْن َحْيُث أََمَرُكُم هللاُ َوالَ َتْعَتُدْوَهاَتْقَرُبْوُهنه  َحتهى َيْطهَ   ” , artinya : dan mereka bertanya 
kepada kamu wahai Muhammad tentang haid…Katakanlah; ianya adalah darah yang 
cemar…Maka hendaklah kamu mengasingkan perempuan-perempuan (tinggalkan jimak) pada 
ketika haid. Jangan kamu hampiri mereka itu dengan jimak hingga mereka suci daripadanya. 
Maka apabila mereka telah suci maka datangilah mereka itu kerana jimak pada tempat yang 
Allah taala perintahkan menjauhinya pada ketika haid itu, iaitu faraj. Jangan kamu 
melampauinya kepada yang lainnya. 

1168. Dan sabda nabi s.a.w.m “ َهَذا َشْيٌء َكَتَبُه هللاُ َعلَى َبَناَت آَدمَ   ” , artinya : inilah suatu yang telah disuratkan 
oleh Allah atas anak-anak perempuan Adam, iaitu haid. Riwayat Bukhari dan Muslim. 

1169. Sekurang-kurang tahun haid itu sempurna sembilan tahun Qamariah dengan takrib249, tidak 
dengan tahdid. Maka jikalau seorang perempuan melihat darah sebelum daripada sembilan 
tahun; kadar yang tiada memuatkan sekali haid dan sekali  suci iaitu lima belas hari atau kurang 
maka darah yang dilihatnya itu haid jua. Bersalahan jikalau kurangnya daripada sembilan tahun 
itu kadar yang memuatkan sekali haid dan sekali suci iaitu lima belas hari atau lebih. Maka 
darah yang dilihatnya itu darah rosak, bukan darah haid. 

1170. Sekurang-kurang masa haid adalah kadar sehari semalam dalam keadaan ia berhubung iaitu 
dua puluh empat jam. Yang dikehendaki dengan berhubung ini adalah bahawa umpama kapas 
jikalau dimasukkan ia kedalam faraj nescaya berlumur ia dengan darah. Sekalipun tiada keluar 
darah itu kepada tempat yang wajib membasuhnya ketika istinja.  

1171. Dikaitkan darah yang kadar sehari semalam itu dengan keadaannya berhubung hanyalah kerana 
tujuan menyatakan sekurang-kurang haid. Tidak boleh tergambar sekurang-kurangnya 
melainkan dengan berhubung. Ini kerana, jika darah itu tidak berhubung, iaitu terputus-putus 
keluarnya maka tidak sunyi ada kalanya perhimpunan darah yang bercerai itu sampai sehari 
semalam, atau tidak. Maka jika sampai, lazimlah lebih darah itu dari sekurang-kurangnya kerana 
niqa’ pada selang-selang darah-darah itu adalah juga haid, seperti darah itu sendiri. Jika tiada 
sampai perhimpunannya sehari semalam maka ianya bukan haid. 

                                                           
 دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة فى حال الصحة فى أوقات مخصوصة . 248
249 . taqrib - dekat-dekat, maka dimaafkan kurang sedikit. Tahdid – tepat. 



1172. Sebanyak-banyak masa haid itu lima belas hari lima belas malam sekalipun tidak berhubung. 
Yang ghalib masa haid itu enam hari atau tujuh hari. Semua itu sabit ia dengan periksa (istiqra’) 
imam kita Syafie’.  

1173. Sekurang-kurang masa suci diantara dua haid itu lima belas hari lima belas malam kerana 
didalam sebulan pada ghalibnya tidak sunyi daripada sekali haid dan sekali suci, jadi apabila 
sebanyak-banyak haid itu lima belas hari lazim bahawa sekurang-kurang suci lima belas hari 
juga.  

1174. Keluar dengan ‘antara dua haid’ oleh suci antara haid dan nifas. Maka harus bahawa ia kurang 
daripada lima belas hari, samaada terdahulu haid daripada nifas atau terkemudian ia 
daripadanya. 

1175. Rupa masaalah terdahulu haid daripada nifas : seorang perempuan yang bunting melihat 
darahnya kadar sehari semalam atau lebih kemudian dia beranak, selepas daripada putus 
darahnya satu jam, umpamanya. Maka darah yang dilihatnya sebelum daripada beranak itu 
adalah darah haid dan yang keluar selepas daripada beranak itu adalah darah nifas. Masa suci 
antara keduanya pada contoh ini satu jam.  

1176. Rupa masaalah terkemudian haid daripada nifas: seperti putus darah nifas selepas daripada 
enam puluh hari, selepas daripada satu jam umpamanya keluar darah kadar sehari semalam 
atau lebih. Maka darah yang keluar itu darah haid. Masa suci antara keduanya pada contoh ini 
satu jam.  

1177. Adapun jika putus darah nifas didalam enam puluh hari kemudian keluar darah kadar sehari 
semalam atau lebih, sebelum daripada sempurna enam puluh hari itu maka darah yang keluar 
itu darah nifas jua bukan darah haid. Melainkan jika ia keluar selepas daripada lima belas hari, 
maka darah itu adalah darah haid. 

1178. Tiada had bagi sebanyak-banyak suci kerana terkadang seorang perempuan tiada berhaid 
didalam seumur hidupnya melainkan sekali sahaja, dan terkadang dia tiada berhaid sekali-kali 
didalam seumur hidupnya. 

1179. Yang ghalib daripada masa suci adalah masa yang tinggal daripada sebulan selepas daripada 
ghalib haid itu. Telah terdahulu bahawa ghalib haid itu enam hari atau tujuh hari maka ghalib 
suci itu dua puluh empat atau dua puluh tiga hari. Ini sekiranya bulan itu genap tiga puluh hari. 
Sekiranya ia kurang sehari semalam maka ghalib suci itu dua puluh dua atau dua puluh tiga. 

1180. Jika umpamanya berlaku adat seorang perempuan atau lebih dengan menyalahi had darah yang 
paling kurang atau had yang paling banyak yang telah tersebut itu tidak diikuti adat itu  kerana 
menyalahi periksa imam kita Syafie’ dan sekelian ulamak yang mana periksa mereka itu terlebih 
sempurna. Meninggalkan darahnya itu diatas darah rosak adalah terutama daripada menyalahi 
keberkekalan adat yang sabit dengan pemeriksaan mereka itu. 

1181. Haram dengan sebab haid dan nifas oleh apa yang haram dengan sebab janabah, daripada 
sembahyang, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah jumaat, menyentuh mashaf, berhenti 
didalam masjid dan membaca Quran dengan kasad Quran. Haram pula lebih daripada yang 
tersebut itu lima perkara. 

1182. Pertamanya: lalu didalam masjid, jika dia takut menitik darahnya, kerana memelihara masjid 
daripada kena najis. Jika dia tidak takut, maka tidaklah haram, hanya makruh sahaja. Sama 
seperti orang yang berhaid adalah tiap-tiap orang yang ada pada badannya atau kasut yang 
ditanggungnya najis yang basah. Maka haram atasnya lalu didalam masjid. Tetapi jika dia tidak 
takut akan demikian itu maka tidak haram dan tidak makruh. Inilah perbezaan diantaranya dan 
perempuan perempuan yang berhaid.  

1183. Keduanya: mandi atau tayammum kerana mengangkatkan hadath atau kerana ibadat. Maka 
ianya haram melainkan segala mandi sunat pada haji, maka ianya sunat. 



1184. Ketiganya: puasa, maka ianya haram lagi tiada sah, dengan ijmak…kerana sabda nabi s.a.w.m 
 artinya: bukankah apabila seorang perempuan berhaid , “ أَلَْيَس إََذا َحاَضَت اْلَمْرأَةُ لَْم ُتَصلِّ َولَْم َتُصْم “
tiada dia sembahyang dan tiada puasa, artinya haram keduanya atas dia. Riwayat Bukhari dan 
Muslim. Walaubagaimanapun wajib dia mengkadha puasa, bersalahan sembahyang. Maka 
tiada wajib dia mengkadhanya kerana hadith Muslim daripada A’isyah r.a, katanya “ ا ُنْؤَمُر   ُكنه

الَةَ  ْوَم َوالَ ُنْؤَمُر بََقَضاَء الصه  artinya : adalah kami diperintah mengkadha puasa dan tidak ,”بََقَضاَء الصه
diperintah mengkadha sembahyang. Lagi pula kerana sembahyang itu banyak maka 
masyaqqah  mengkadhanya, bersalahan puasa.  

1185. Apabila tiada wajib dia mengkadha sembahyang maka adakah sunat dia mengkadhanya atau 
makruh atau haram? Bersalah-salahan ulamak pada yang demikian itu atas dua kaul. Kata satu 
jamaah daripada ulamak mutaqaddimiin seperti Ibnu Shabbagh dan Ruyani dan Ibnu U’jail: 
makruh dia mengkadhanya. mengi’timad pendapat ini Syeikhul Islam dan syeikh Ramli. Kata 
Baidhawi: haram atas dia mengkadhanya. Ibnu Sholah dan imam Nawawi mengakui pendapat 
ini dan syeikh Jalalul Mahalli jazam dengannya dan syeikh Ibnu Hajar merajihkannya.  

1186. Apabila hukum mengkadhanya itu makruh atau haram adakah sah sembahyangnya atau tiada 
sah? Maka yang dirajihkan oleh syeikh Khatib Syarbini dan syeikh Ibnu Hajar didalam Mughni 
dan Tukhfah adalah bahawa tidak sah sembahyangnya, dan yang dirajihkan oleh syeikh Ramli 
didalam Nihayah adalah sah sembahyangnya.  

1187.  Keempatnya : menyentuh apa yang diantara pusat dan lututnya dengan tiada berlapik sekalipun 
tanpa syahwat, samaada sentuh itu dengan tangan atau dengan kaki atau dengan zakar atau 
dengan lain daripadanya, dan samaada sentuh dengan zakar itu dengan tiada setubuh serta 
tiada berlapik atau dengan setubuh sekalipun dengan berlapik. Maka sekelian itu haram dengan 
sebab haid dan nifas. Kata sebahagian ulamak: tiada haram menyentuh apa yang diantara 
pusat dan lututnya dengan selain setubuh. 

1188. Setubuh pada faraj perempuan didalam masa masih keluar darahnya itu dosa besar jika dia 
tahukan haramnya, lagi dengan sengaja, lagi dengan ikhtiarnya. Barang siapa yang 
menghalalkannya jadilah dia kafir. Adapun mengiktikadkan halal setubuh kemudian daripada 
putus darah dan sebelum mandi atau pada akhir darah dan dhaifnya seperti ia bewarna kuning 
atau keruh maka tidaklah dia kufur dengannya, seperti yang tersebut didalam al Anwar dan 
lainnya kerana khilaf ulamak pada yang demikian itu 

1189. Kelimanya : talak, dengan syarat-syaratnya yang akan datang pada babnya, maka ianya haram, 
kerana terhasil masyaqqah bagi perempuan yang ditalakkan dengan sebab lanjut masa 
i’ddahnya, kerana masa haid dan nifas itu tiada dikirakan daripada i’ddah. 

1190. Apabila putus darah haid dan nifas halal baginya mandi kerana mengangkatkan hadath atau 
tayammum. Tidak halal sebelum daripada mandi atau tayammum itu segala perkara yang 
diharamkan melainkan dua perkara.  

1191. Pertama: puasa kerana telah hilang sebab haramnya, iaitu khusus haid, bkanlah sebab 
haramnya itu umum keadaan haid itu hadath dengan dalil tiada haram puasa atas yang 
berjunub kerana jika sebab haram puasa umum keadaan haid itu hadath nescaya haramlah 
puasa atas yang berjunub.  

1192. Keduanya: talak kerana hilang i’llat haramnya, iaitu melanjutkan i’ddah. Adapun selain puasa dan 
talak maka ianya tidak halal melainkan selepas mandi atau tayammum. 

1193. Fasal pada menyatakan istihadhah. Arti istihadhah pada syarak: darah penyakit yang keluar 
daripada hujung urat dibawah rahim perempuan diluar masa sebanyak-banyak haid dan diluar 
masa sebanyak-banyak nifas, samaada ia keluar mengiringi darah haid atau tidak. Kata 
sebahagian ulamak : istihadhah itu tertentu pada darah yang berhubung dengan darah haid, 



selain daripada itu darah fasad bukan istihadhah. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam Syarah 
Bafadhal :  khilaf itu kembali kepada lafaz jua.  

1194. Istihadhah adalah hadath yang berpanjangan, bandingannya seperti kumuh atau wadi atau mazi 
yang sentiasa keluar. Maka ia tidak menegah sembahyang dan puasa dan setubuh dan barang 
sebagainya. Maka tidak diharamkan diatas mustahadhah250 dan orang yang sentiasa keluar 
kumuh atau wadi atau mazi apa yang diharamkan atas perempuan yang berhaid dan bernifas.  

1195. Wajib atas mustahadhah membasuh farajnya. Kemudian jika tiada tertahan darahnya daripada 
keluar melainkan dengan sumbat251 maka wajib dia menyumbat farajnya dengan umpama 
kapas jika tidak kesakitan dia dengan sumbat itu disebab terkurung darahnya dan jika dia tidak 
berpuasa. Jika tidak, memadainya oleh sumbat sebab banyak darah serta tiada tertahan darah 
dan tiada kurang melainkan dengan cawat maka wajib pula dia bercawat dengan kaifiat cawat 
yang masyhur jika tiada kesakitan dia dengan bercawat.  

1196. Adapun jika dia kesakitan dengan keduanya maka tiada wajib keduanya. Jika dia berpuasa wajib 
dia menanggalkan sumbat pada siang hari. Jikalau keluar darah kemudian daripada sumbat dan 
bercawat dengan tiada ada kecuaian pada menyumbat dan mengikat cawat itumaka ianya tidak 
mengapa. 

1197. Wajib atasnya selepas bercawat itu mengambil wuduk atau bertayammum. Wajib keadaan 
membasuh faraj, menyumbatnya, bercawat dan mengambil wuduk atau bertayammum bagi 
tiap-tiap fardhu didalam waktunya, sekalipun jika tiada beralih cawat itu dari tempatnya dan 
tiada nyata darah pada sekelian pihaknya. Tidak memadai mengerjakan segala yang tersebut 
itu sebelum daripada masuk waktu, sama seperti hukum tayammum.  

1198. Wajib dia mengerjakan empat perkara ini dengan tertib seperti yang tersebut itu dengan tiada 
berlambatan, seperti disumbatnya farajnya mengiringi istinja’, bercawat mengiringi menyumbat 
dan mengambil wuduk atau bertayammum mengiringi bercawat dengan tiada berlambatan. 
Maka tiada harus dia melambatkan tiap-tiap yang terkemudian daripada perkara yang 
mendahuluinya.  

1199. Tatkala dia selesai mengambil wuduk atau tayammum wajib dia segera mengerjakan 
sembahyang kerana mengurangkan hadath barang sedapatnya, tetapi tiada mengapa terlambat 
sedikit kerana maslahat sembahyang seperti menutup aurat, ijtihad pada kiblat, menanti 
jamaah, menjawab orang yang azan dan iqomah dan barang sebagainya daripada 
kesempurnaan yang dituntut kerana sembahyang. Maka jika dia terlambat dengan selain 
maslahat sembahyang seperti makan umpamanya batallah wuduknya. Maka wajib dia 
mengulangi sekelian yang tersebut itu sepertimana apa yang telah terdahulu keterangannya. 

1200. Jika putus darah istihadhah selepas berwuduk atau ketika berwuduk wajib dia membasuh 
farajnya dan berwuduk atau bertayammum kerana ihtimal sembuhnya daripada istihadhah itu 
kerana asal adalah tidak kembali keluar darah itu. Wajib pula dia mengulang sembahyang yang 
telah dikerjakannya dengan toharahnya yang terdahulu  itu kerana nyata batalnya. Melainkan 
jika keluar semula darahnya pada masa yang hampir sekira-kira tiada sempat dia mengerjakan 
toharah yang lain dan sembahyang didalam masa putus darah itu, samaada teradat kembali 
darahnya atau tidak, atau dizankannya hampir kembalinya dengan adat atau dengan khabar 
orang yang kepercayaan sebelum dapat mengerjakan toharah dan sembahyang. Maka tidak 
wajib dia berwuduk pula kerana kekal wuduknya dengan halnya dan sembahyanglah dia 
dengannya. Melainkan jika lanjut masa itu atas menyalahi adatnya sekira-kira ia meluluskan 
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251 . pada asal “مسفل” sumpel atau sumpal. 



toharah dan sembahyang. Maka batal wuduknya dan sembahyang yang telah dikerjakan 
dengan wuduk itu. 

1201. Adapun orang yang sentiasa keluar kumuh atau wadi atau mazi maka dia itu seperti 
mustahadhah juga pada segala perintah yang tersebut itu. Tiada harus bagi umpama orang 
yang sentiasa keluar kumuh itu menggantung umpama buluh pada zakarnya supaya menitik 
kumuhnya kedalamnya kerana dia menanggung najis pada selain tempatnya dengan tidak ada 
dharurat. Maka tiada sah sembahyang sertanya. 

1202. Masaalah. Jika tiada tertahan kumuh orang yang sentiasa keluar kumuh daripada keluar 
melainkan dengan duduk maka wajib dia sembahyang duduk. 

1203. Orang yang sentiasa keluar mani wajib dia mandi bagi tiap-tiap fardhu. Orang yang luka yang 
sentiasa mengalir darahnya atau nanahnya adalah seperti hukum mustahadhah jua pada 
hukum wajib membasuh darah dan wajib membalut  bagi tiap-tiap  fardu, tidak pada hukum 
yang lain. 

1204. Fasal pada menyatakan hukum mustahadhah dan segala bahagiannya. Apabila seorang 
perempuan yang berumur sembilan tahun atau lebih melihat darahnya keluar kadar sehari 
semalam atau lebih dan tidak ia melampaui lima belas hari dan tidak ada tinggal atasnya oleh 
baki daripada suci yang lalu maka darah yang dilihatnya dan selang-selangnya yang tiada 
keluar darah itu adalah haid sekeliannya, samaada perempuan itu baharu haid atau sudah 
beradat haid, samaada ia muafakat dengan adatnya atau bersalahan dan samaada darah itu 
diatas satu sifat seperti hitam sekeliannya atau merah sekeliannya atau kuning sekeliannya, 
atau ianya diatas beberapa sifat.  

1205. Maka jika dia melihat darah hitam lima hari kemudian keluar darah merah nescaya dihukumkan 
darah hitam dan merah itu haid sekeliannya dengan syarat jika putus darahnya tatkala genap 
lima belas hari atau dahulu daripadanya. Maka jika tiada putus darahnya bahkan ianya 
berkekalan maka haidnya itu darah hitam yang lima hari itu sahaja, dan yang merah itu darah 
istihadhah. Lagi akan datang kenyataannya.  

1206. Adapun jika tinggal pada perempuan itu baki daripada suci yang terdahulu seperti dilihatnya tiga 
hari darah kemudian dilihatnya dua belas hari niqa’, tiada keluar darah, kemudian dilihatnya tiga 
hari darah kemudian putus ia, maka darah tiga hari yang pertama itulah haid dan darah tiga hari 
yang kemudian itu darah rosak. Ianya serta dua belas hari niqa’ yang dahulunya itu hukum suci. 
Jika tidak putus yang demikian itu malahan berkekalan, maka ditilik, jika dia itu seorang yang 
baharu berhaid maka adalah haidnya kadar sehari semalam jua, dan jika dia sudah beradat haid 
maka hendaklah dia mengamalkan adatnya, pada kadar haidnya dan waktunya. Lagi akan 
datang kenyataannya.  

1207. Apabila seorang perempuan yang sudah beradat haid melihat darahnya lima hari pada 
permulaan bulan sepertimana adatnya  kemudian putus empat belas hari kemudian kembali 
keluar darah itu hingga berkekalan. Maka sehari semalam daripada permulaan darah yang 
kembali keluar itu hukum suci  seperti empat belas hari yang sebelumnya, dan lima hari yang 
kemudiannya itu dihukumkan haid. Kemudian, sentiasalah berkekalan daurnya252 itu dua puluh 
hari.  

1208. Apabila seorang perempuan melihat darahnya keluar pada masa terboleh kedatangan haid wajib 
dia meninggalkan sembahyang dan puasa dan barang sebagainya, daripada apa yang haram 
dengan sebab haid. Kemudian, jika putus darah itu sebelum genap sehari semalam nyatalah 
darah itu bukan haid. Maka wajib dia mengkadha sembahyang dan puasanya yang dia 
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tinggalkan dalam masa itu. Jika putus darah itu selepas daripada sehari semalam nyatalah 
darah itu haid jua.  

1209. Demikian lagi dengan semata-mata putus darah haid yang alamatnya jika dimasukkan kapas 
kedalam farajnya kemudian dikeluarkan nescaya adalah ia putih dengan bersihnya wajiblah dia 
mandi untuk mengerjakan ibadat seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya. 
Kemudian jika ia kembali keluar sebelum genap lima belas hari wajib pula dia meninggalkan 
sembahyang, puasa dan barang sebagainya. Jika putus darah itu wajib pula atasnya 
mengerjakan ibadat yang tersebut itu. Demikianlah, hingga lalu lima belas hari. Maka pada 
ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya jika dia sudah beradat haid, atau 
dihukumkan haidnya sehari semalam jika dia baharu kedatangan haid.  

1210. Jika darahnya itu tidak melintasi lima belas hari nyatalah bahawa sanya setiap darah dan selang-
selangnya yang tiada keluar darah itu adalah haid jua. Jadi pada bulan yang kedua dan yang 
ketiga dan yang kemudiannya hendaklah diperamalkan hukum haid dan suci seperti pada bulan 
yang pertama jua. 

1211. Apabila darah seorang perempuan melampaui sebanyak-banyak haid dan dinamakan dia 
mustahadhah maka ada kalanya dia itu baharu berhaid atau sudah beradat haid. Setiap 
daripada keduanya adakalanya dapat membezakan sifat darah atau tiada dapat 
membezakannya. Yang sudah beradat haid itu adakalanya ingatkan kadar haidnya, darah dan 
waktunya, atau lupakan keduanya atau salah satu daripada keduanya. Inilah tujuh bahagian 
perempuan mustahadhah. 

1212. Maka jika dia baharu kedatangan haid lagi dapat membezakan sifat darahnya seperti dilihatnya 
darah kuat seperti hitam dan lemah seperti merah maka darah yang  lemah itu istihadhah 
sekalipun lanjut masanya dan darah yang kuat itu haid dengan syarat : 

1213. jika tidak kurang ia daripada sekurang-kurang haid  
1214. tiada lampau ia akan sebanyak-banyaknya   
1215. tiada kurang yang lemah itu daripada sekurang-kurang suci berturut-turut, seperti ianya lima 

belas hari dengan keadaannya berhubung, untuk dijadikan ia suci antara dua haid, samaada 
terdahulu darah yang kuat itu diatas yang lemah atau terkemudian atau jatuh ia pada 
pertengahan.  

1216. Maka jika tidak diperoleh satu daripada syarat yang tersebut itu seperti kurang darah yang kuat 
itu daripada sekurang-kurang haid atau melampaui sebanyak-banyaknya atau kurang darah 
yang lemah daripada sekurang-kurang suci atau ianya tiada berturut-turut seperti dilihatnya 
darah sehari hitam dan sehari merah dan kekal seperti demikian itu, maka perempuan itu 
ketiadaan syarat tamyiz, artinya pembezaan. Lagi akan datang hukumnya. Bersalahan dengan 
keadaan jikalau dilihatnya darah hitam sehari semalam kemudian dilihatnya darah merah 
berkekalan hingga beberapa tahun yang banyak maka yang lemah itu sekeliannya suci kerana 
sebanyak-banyak suci tidak ada had baginya.  

1217. Syarat yang ketiga itu1 tempatnya jika berkekalan darah. Adapun jika ianya putus seperti 
dilihatnya sepuluh hari darah hitam dan sepuluh hari darah merah, dan putus maka hendaklah 
dia mengamalkan tamyiznya. Maka haidnya adalah sepuluh hari darah hitam sahaja, sekalipun 
jika yang lemah itu kurang daripada lima belas hari.  

1218. Demikian lagi, jikalau dia melihat lima hari darah hitam lima hari darah kuning kemudian enam 
hari darah merah, atau dia melihat tujuh hari darah hitam kemudian tujuh hari darah merah 
kemudian tiga hari darah hitam, hendaklah dia mengamalkan tamyiznya. Maka haidnya darah 
hitam yang pertama diatas kaul yang muktamad yang disahkan oleh imam Nawawi didalam at-
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Tahkik dan berjalan diatasnya kebanyakkan fuqaha mutaakhirin. tetapi tempatnya jika putus 
darah itu. Adapun jika darah itu kekal maka perempuan itu ketiadaan syarat tamyiz.  

1219. Dikenal kuat darah dengan warna dan dengan kasar dan dengan bau busuk. Maka warna yang 
lebih kuat itu hitam kemudian merah kemudian merah bercampur kuning kemudian kuning 
bercampur putih. Yang kasar lebih kuat daripada yang halus dan yang berbau busuk terlebih 
kuat daripada yang tiada berbau. Yang bersifat dengan dua sifat seperti hitam lagi kasar atau 
berbau busuk lebih kuat daripada yang bersifat dengan satu sifat seperti hitam dengan tiada 
kasar dan tiada bau busuk. Yang bersifat dengan tiga sifat, seperti hitam dan kasar dan bau 
busuk lebih kuat daripada yang bersifat dengan dua sifat, seperti hitam serta kasar atau serta 
bau busuk.  

1220. Jika bertimbangan dua darah itu pada sifat seperti darah hitam serta kasar dan darah hitam serta 
bau busuk dan seperti darah merah serta kasar atau serta bau dan darah hitam dengan tiada 
kasar dan tiada bau, maka yang terdahulu adalah yang kuat dan ia adalah darah haid. 

1221. Masaalah. Jika berhimpun darah yang kuat seperti yang hitam dan yang lemah seperti yang 
merah dan yang terlebih lemah seperti yang kuning maka yang hitam serta yang merah itu haid 
dengan tiga syarat.  

1222. Pertama: hendaklah yang hitam itu terdahulu.  
1223. Kedua: hendaklah yang merah dengan yang hitam itu berhubung.  
1224. Ketiga: tiada lebih perhimpunan yang hitam dan yang merah itu daripada lima belas hari.  
1225. Seperti seorang perempuan melihat darah lima hari hitam dan lima hari merah kemudian 

berkekalan kuning maka yang hitam dan yang merah itu haid dan yang kuning itu istihadhah, 
hukum suci jua, kerana diperoleh syarat-syarat yang tersebut itu. 

1226. Jika perhimpunan yang hitam dan yang merah itu lebih daripada lima belas hari seperti dilihatnya 
darah sepuluh hari hitam dan enam hari merah, kemudian maka berkekalan kuning, atau 
terdahulu yang merah atas yang hitam, seperti dilihatnya darah lima hari merah kemudian lima 
hari hitam kemudian maka berkekalan kuning, atau tiada berhubung yang merah itu dengan 
yang hitam, seperti dilihatnya darah lima hari hitam kemudian lima hari kuning kemudian maka 
berkekalan merah, maka darah hitam dalam tiga masaalah itulah haid, yang merah dan yang 
kuning itu istihadhah. 

1227. Sekiranya perempuan yang baharu berhaid itu tidak dapat membezakan sifat darah seperti 
dilihatnya darah itu diatas satu warna jua, atau diatas beberapa warna tetapi tidak ada satu 
syarat daripada syarat-syarat yang telah tersebut itu, maka haidnya jika diketahuinya waktu 
permulaan datang darahnya adalah sehari semalam jua, dan sucinya adalah yang kemudian 
daripadanya hingga akhir bulan, kerana gugur sembahyang daripadanya didalam masa sehari 
semalam itu diyakinkan dan gugurnya didalam masa yang selain daripada itu tiada diyakinkan. 
Maka tiada ditinggalkan yang yakin melainkan dengan yang yakin seumpamanya atau dengan 
tanda yang nyata seperti pembezaan sifat darah atau adat.  

1228. Walau bagaimanapun pada daur yang pertama, hendaklah dia sabar, jangan mandi hingga 
lampau darahnya lima belas hari. Kemudian pada ketika itu wajib dia mandi dan mengkadha 
ibadatnya yang ditinggalkan didalam masa yang lebih daripada sehari semalam itu. Pada daur 
yang kedua wajib dia mandi apabila lalu sehari semalam. Adapun jika tiada diketahuinya waktu 
permulaan datang darah maka perempuan itu “Mutahayyirah”. Lagi akan datang hukumnya.  

1229. Apabila disebutkan “perempuan yang membezakan” (مميزة) dengan itlak maka yang dikehendaki 
adalah perempuan yang menghimpunkan syarat-syarat yang terdahulu disebutkan itu. 

1230. Masaalah. Apabila seorang perempuan yang baharu berhaid melihat darah merah lima belas hari 
kemudian darah hitam lima belas hari hendaklah dia meninggalkan sembahyang dan puasa 
didalam masa tiga puluh hari. Adapun didalam lima belas hari yang pertama maka kerana 



bahawa sanya diharap-harapkan putus darahnya dan didalam lima belas hari yang kedua maka 
kerana darah hitam yang dilihatnya menunjukkan bahawa darah merah yang terdahulu itu darah 
istihadhah bukan darah haid Kemudian, jikalau darah hitam itu lebih daripada lima belas hari 
maka dia adalah seorang yang ketiadaan syarat tamyiz. Jadi adalah haidnya sehari semalam 
pada permulaan darah merah, dan jadilah permulaan daurnya hari ketiga puluh satu.  

1231. Maka hendaklah dikadhanya sembahyang dan puasa didalam masa yang lebih daripada kadar 
haidnya itu iaitu lima belas hari pada masaalah yang pertama dan sehari semalam pada 
masaalah yang kedua. Tidak diperolehi perempuan yang disuruh meninggalkan sembahyang 
dan puasa didalam masa tiga puluh satu hari selain daripada perempuan ini. 

1232. Adapun mustahadhah yang sudah beradat haid maka diperoleh yang disuruh meninggalkan 
sembahyang dan puasa didalam masa empat puluh lima hari, seperti adalah adat haidnya lima 
belas hari pada permulaan tiap-tiap bulan kemudian dia melihat pada permulaan bulan darah 
merah lima belas hari kemudian berkekalan darah hitam, maka disuruh dia meninggalkan 
sembahyang dan puasa didalam lima belas hari yang pertama kerana berpegang atas adatnya, 
dan didalam lima belas hari yang kedua kerana kuat darahnya itu lagi diharapkan tetap 
tamyiznya253dan didalam lima belas hari yang ketiga, kerana berkekalan darah hitam 
menyatakan bahawa tempat mengembalikan haidnya adalah adat jua bukannya tamyiz kerana 
ketiadaan syaratnya254. Maka haidnya lima belas hari pada permulaan bulan. Jadi, hendaklah 
dikadhanya sembahyang dan puasa didalam lima belas hari yang kemudian daripada masa 
adatnya dan waktunya. Tidak adalah dia seorang yang membezakan sifat darahnya…maka 
dikembalikan dia kepada adat haidnya.  

1233. Jika seorang perempuan itu telah beradat haid dan ingat akan kadar haidnya dan waktunya serta 
tidak dapat membezakan sifat darahnya maka dikembalikan dia kepada adat haid dan sucinya 
pada kadarnya dan waktunya.  

1234. Sabitlah adatnya jika tiada berlain-lainan dengan sekali jua. Maka jika dia berhaid didalam 
sebulan lima hari pada permulaan bulan kemudian dia istihadhah pada bulan yang kedua 
nescaya dihukumkan haidnya itu dengan lima hari pada permulaan bulan yang kedua 
sepertimana dihukumkan dia dengannya jikalau berulang-ulang adatnya.  

1235. Jika adatnya yang berkekalan itu lima hari pada tiap-tiap bulan kemudian berpindah kepada 
enam hari kemudian dia istihadhah pada bulan berikutnya nescaya dikembalikan haidnya 
kepada adatnya yang sebelum bulan istihadhah itu iaitu enam hari. Inilah hukum pada adat 
yang muafakat. 

1236. Adapun jika adatnya berlainan-lainan maka sekiranya adatnya itu teratur tiada sabit adat itu 
melainkan dengan dua kali. Seperti bahawa dia berhaid didalam satu bulan tiga hari pada bulan 
kedua lima hari pada bulan ketiga tujuh hari  pada bulan keempat tiga hari pada bulan kelima 
lima hari pada bulan keenam tujuh hari dan pada bulan ketujuh dia istihadhah, nescaya 
dikembalikanlah haidnya pada bulan yang ketujuh itu kepada tiga hari dan pada bulan kelapan 
kepada lima hari dan pada bulan kesembilan kepada tujuh hari. Hingga seperti demikian itulah.  

1237. Maka jika tiada berulang-ulang dua adat haidnya seperti dia istihadhah pada bulan yang keempat 
nescaya dikembalikanlah haidnya kepada tujuh hari iaitu adat haidnya yang sebelum bulan 
istihadhah itu jika dia mengetahuinya. Jika dia lupa aturan adatnya yang bersalahan itu atau 
tidak teratur adatnya atau tiada berulang-ulang daurnya serta dia lupa akhir gilirnya pada dua 
masaalah yang kemudian ini nescaya wajiblah dia mengerjakan ihtiat.  

                                                           
253 . yang menunjukkan bahawa ianya darah haid dan yang sebelumnya istihadahah. 
254 . maka lima belas hari yang ketiga itu adalah haidnya pada daur yang lain yang dihukumkan dengan adat. 



1238. Maka dijadikan haidnya tiga hari didalam tiap-tiap bulan, selepas daripada tiga hari itu adalah dia 
pada haram setubuh dan apa yang sebagainya seperti hukum perempuan yang berhaid dan 
pada wajib ibadat seperti hukum perempuan yang suci, hingga kesudahan tujuh hari. Tetapi 
hendaklah dia mandi pada kesudahan lima hari dan kesudahan tujuh hari itu. Kemudian 
daripada tujuh hari itu adalah dia seperti hukum orang yang suci hingga keakhir bulan. 

1239. Jika dia telah beradat haid dan ingatkan kadar haidnya dan waktunya dan dapat dia 
membezakan sifat darah dengan syarat- syaratnya yang telah tersebut dahulu itu maka 
dihukumkan haidnya dengan tamyiz, bukan dengan adat, pada tempat yang adatnya menyalahi 
tamyiz serta tiada menyelangi antara adat dan tamyiz itu sekurang-kurang suci.  

1240. Seperti adat haidnya lima hari pada permulaan tiap-tiap bulan kemudian dia istihadhah. Maka 
dilihatnya darah merah lima hari pada permulaan bulan kemudian darah hitam lima hari 
kemudian berkekalan darah merah nescaya haidnya adalah darah hitam jua kerana tamyiz itu 
lebih kuat daripada adat kerana tamyiz itu alamat yang hadhir dan adat itu alamat yang sudah 
lalu. Lagi pula tamyiz itu alamat yang ada pada darah dan adat itu alamat pada yang empunya 
darah.  

1241. Adapun jika menyelangi diantara adat dan tamyiz itu sekurang-kurang suci seperti adat haidnya 
lima hari pada permulaan bulan kemudian dia istihadhah pada bulan yang selepasnya. Maka 
dilihatnya darah merah dua puluh hari kemudian darah hitam lima hari nescaya darah merah 
lima hari pada permulaan bulan itulah darah haid  dan darah hitam yang lima hari itu adalah 
haid yang lain, dan darah merah lima belas hari antara keduanya adalah darah istihadhah. 

1242. Ketahui oleh mu, bahawa perempuan yang telah beradat haid apabila darahnya melampaui 
adatnya ditegah dia padanya apa yang ditegah dengan sebab haid kerana diihtimalkan putus 
darahnya atas lima belas hari. Kemudian apabila putus darahnya atas lima belas hari atau 
kurang maka sekelian darah itu haid jua. Jika darahnya itu melampaui lima belas hari wajiblah 
dia mengkadha ibadat masa yang selain daripada adatnya itu, dan pada daur yang kedua dan 
yang ketiga apabila darahnya melampaui hari-hari adatnya wajiblah dia mandi dan sembahyang 
kerana telah nyata keadaannya itu istihadah.  

1243. Jika seorang perempuan itu telah beradat haid dan lupa akan kadar haidnya dan waktunya maka 
dia adalah perempuan yang tercengang-cengang tentang keadaan haid dirinya255. Maka wajib 
dia mengerjakan ihtiat kerana tiap-tiap masa yang lalu atasnya diihtimalkan bagi haid dan suci 
dan putus darahnya. Maka adalah dia pada hukum perempuan yang berhaid pada pihak haram 
setubuh, menyentuh barang yang diantara pusat dan lutut dengan tiada berlapik, menyentuh 
mashaf dan membaca Quran diluar sembahyang, kerana diihtimalkan haid, dan pada hukum 
perempuan yang suci pada pihak tiada haram talak dan pada wajib mengerjakan ibadat yang 
berkehendak kepada niat seperti sembahyang dan tawaf dan puasa. Maka wajib dia 
mengerjakan yang demikian itu kerana diihtimalkan sucinya.  

1244. Wajib dia mandi bagi tiap-tiap fardhu didalam waktunya kerana diihtimalkan putus darahnya pada 
ketika itu jika dia tiada tahu waktu putus darahnya. Jika dia mengetahuinya, seperti ketika 
masuk matahari umpamanya nescaya tidak wajib dia mandi pada tiap-tiap malam atau siang 
melainkan pada ketika masuk matahari jua. Disembahyangkannya  dengan mandinya itu akan 
maghrib, dan mengambil wudhuk dia bagi fardhu-fardhu yang selain maghrib kerana 
diihtimalkan putus darahnya pada waktu maghrib jua, tiada selainnya.  

1245. Wajib dia puasa ramadhan kerana diihtimalkan sucinya didalam sebulan. Kemudian, hendaklah 
dia puasa pula sebulan genap. Maka apabila telah dipuasakannya dua bulan tinggallah atasnya 

                                                           
255 . Mutahayyirah. 



puasa dua hari jika tidak beradat putus darahnya pada waktumalam seperti beradat putusnya 
pada waktu siang atau dia syak pada yang demikian itu, kerana diihtimalkan dia berhaid pada 
lima belas hari dan permulaan datang darahnya pada siang hari dan putusnya pada siang hari 
yang keenam belas, maka binasalah puasanya enam belas hari pada bulan yang pertama dan 
enam belas hari pada bulan yang kedua dan sah puasanya empat belas hari pada bulan yang 
pertama dan empat belas hari pada bulan yang kedua. Maka jumlah puasanya yang sah dua 
puluh lapan hari. Maka tinggal diatasnya puasa dua hari. Adapun jika beradat putus darahnya 
itu pada malam tiadalah tinggal atasnya daripada puasanya suatu apapun.  

1246. Maka apabila tinggal diatasnya puasa dua hari hendaklah dia puasa untuk keduanya enam hari 
daripada lapan belas hari, tiga hari pada permulaannya dan tiga hari pada kesudahannya, maka 
terhasillah dua hari, kerana jika haid datang pada hari yang pertama nescaya putuslah ia pada 
hari keenam belas, maka sahlah puasanya dua hari yang akhir, dan jika haid itu datang pada 
hari yang kedua sahlah puasanya dua hari iaitu yang pertama dan yang akhir iaitu yang kelapan 
belas, dan jika darahnya itu datang pada hari yang ketiga sahlah puasanya dua hari yang 
pertama, dan jika ia datang pada hari yang keenam belas sahlah puasanya dua hari iaitu hari 
yang kedua dan yang ketiga, dan jika ia datang pada hari yang ketujuh belas sahlah puasanya 
pada hari yang keenam belas dan hari yang ketiga, dan jika ia datang pada hari yang kelapan 
belas sahlah puasanya pada hari yang keenam belas dan yang ketujuh belas.  

1247. Jika yang dikadhanya itu puasa sehari maka hendaklah dipuasakannya tiga hari daripada tujuh 
belas hari iaitu yang pertama dan yang ketiga dan yang ketujuh belas, kerana jika datang haid 
pada hari yang pertama sahlah puasanya pada hari yang ketujuh belas, jika datang ia pada hari 
yang kedua sahlah puasanya pada hari yang pertama, jika kesudahan haidnya itu pada hari 
yang pertama sahlah puasanya hari yang ketiga, dan jika kesudahannya itu pada hari yang 
ketiga sahlah puasanya pada hari yang ketujuh belas. 

1248. Jika perempuan yang beradat haid itu ingat kadar haidnya tidak waktunya atau ingat waktunya 
tidak kadar haidnya maka dinamakan dia mutahayyirah nasabiah. Maka masa yang dia 
yakinkan sucinya baginya hukum suci dan masa yang dia yakinkan haidnya baginya hukum 
haid, dan pada masa yang diihtimalkan padanya haid dan suci adalah dia seperti perempuan 
yang lupa kadar haid dan waktunya pada pihak wajib atasnya mengerjakan ihtiat didalam masa 
itu.  

1249. Maka wajib dia mengerjakan ibadat yang berkehendak kepada niat seperti sembahyang, puasa 
dan barang sebagainya kerana diihtimalkan sucinya. Haram setubuh, menyentuh mashaf dan 
barang sebagainya kerana diihtimalkan haidnya. Wajib dia mandi bagi tiap-tiap fardhu jika 
diihtimalkan putus darahnya. 

1250. Rupa masaalah mutahayyirah yang lupa akan kadar haidnya dan ingat akan waktunya, seperti 
bahawa dia berkata : adalah haid aku mula datangnya pada permulaan bulan dan tiada aku 
ingat akan kadarnya, maka sehari semalam pada permulaan istihadhah itu haid dengan yakin 
dan setengah yang kedua pada bulan itu suci dengan yakin dan apa yang antara keduanya 
diihtimalkan bagi haid dan suci serta tiada diihtimalkan putus darah. 

1251. Jika dia berkata : aku tahu putus darah haid ku pada akhir tiap-tiap bulan dan tiada aku ingat 
akan kadarnya, maka lima belas hari yang pertama suci dengan yakin dan sehari semalam 
pada akhir bulan itu haid dengan yakin dan apa yang diantara keduanya diihtimalkan bagi haid 
dan suci serta tiada diihtimalkan bagi putus darah. 

1252. Jika dia berkata : aku tahu bahawa aku pada akhir tiap-tiap bulan dan permulaan bulan yang 
kemudiannya adalah didalam haid dan tidak aku ingat kadar haid itu, maka selahzah pada 
permulaan tiap-tiap bulan dan selahzah pada akhir bulan yang dahulunya haid dengan yakin, 
dan selahzah daripada akhir yang kelima belas dan selahzah daripada permulaan yang keenam 



belas suci dengan yakin, dan apa yang diantara lahzah daripada permulaan bulan dan lahzah 
daripada akhir yang kelima belas diihtimalkan bagi haid dan suci dan putus darah, dan yang 
kemudian daripada lahzah yang pada permulaan yang keenam belas hingga kepada lahzah 
yang akhir bulan diihtimalkan bagi haid dan suci dan tiada diihtimalkan bagi putus darah. 

1253. Rupa masaalah mustahadhah yang lupa waktu haid dan ingat kadarnya seperti bahawa dia 
berkata : adalah adat haid aku enam hari didalam sepuluh hari yang pertama daripada tiap-tiap 
bulan tetapi tidak aku ingat waktu permulaannya. Adakah permulaannya hari yang pertama atau 
yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, maka hari yang kelima dan yang keenam itu 
haid dengan yakin dan dua puluh hari yang kemudiannya itu suci dengan yakin dan empat hari 
yang pertama diihtimalkan bagi haid dan suci serta tiada diihtimalkan bagi putus darah. Hari 
yang ketujuh dan yang kelapan dan yang kesembilan dan yang kesepuluh itu diihtimalkan ia 
bagi haid dan suci dan putus darah.  

1254. Jika dia berkata : adalah haid aku lima hari didalam sepuluh hari yang pertama daripada tiap-tiap 
bulan, tiada aku tahu permulaannya, tetapi aku suci pada hari yang pertama, maka hari yang 
keenam haid dengan yakin dan hari yang pertama suci dengan yakin dan dua puluh hari yang 
kemudian suci dengan yakin. Hari yang kedua hingga akhir hari yang kelima diihtimalkan bagi 
haid dan suci serta tiada diihtimalkan bagi putus darah, dan hari yang ketujuh hingga akhir hari 
yang kesepuluh diihtimalkan bagi haid dan suci dan putus darah.  

1255. Jika dia berkata : adalah haid aku sepuluh hari didalam sebulan dan tiada aku ingat waktunya. 
Maka tidak ada baginya yang diyakinkan daripada haid dan suci, hanya sepuluh yang pertama 
diihtimalkan bagi haid dan suci  serta tidak diihtimalkan bagi putus darah. Selepas daripada 
sepuluh yang pertama hingga akhir bulan diihtimalkan ia bagi ketiga-tiganya. 

1256. Fasal. Pada menyatakan niqa’ dan fatrah. Fatrah adalah satu keadaan yang terselang mengalir 
darah didalamnya dan tinggal didalam faraj bekas darah sekira-kira jika dimasukkan kapas 
kedalamnya nescaya kelihatan pada kapas itu warna darah. Niqa’ adalah satu hal yang 
terselang keluar darah didalamnya serta tiada tinggal bekas darah didalam faraj  sekira-kira jika 
dimasukkan kapas kedalamnya nescaya keluar ia bersih tiada kelihatan padanya warna darah. 

1257. Niqa’ yang pada selang-selang darah itu dihukumkam haid dengan tiga syarat.  
1258. Pertama : tiada lampau ia akan lima belas hari.  
1259. Keduanya: tiada kurang perhimpunan darah itu daripada sehari semalam.  
1260. Ketiga: niqa’ itu lebih daripada fatrah yang teradat antara darah dan haid kerana fatrah itu haid 

dengan tiada khilaf sekelian ulamak. 
1261. Darah yang keluar diantara darah anak-anak yang kembar adalah darah haid jika diperolehi 

syarat-syaratnya. Demikian lagi darah yang keluar selepas keluar anggota yang bercerai 
daripada anak yang didalam perut, iaitu darah haid apabila diperoleh syarat-syaratnya, bukan 
darah nifas…kerana keluarnya sebelum kosong peranakkan daripada anak. Demikian lagi darah 
yang dilihat oleh perempuan yang bunting, maka ianya darah haid apabila diperoleh syaratnya 
seperti yang terdahulu kenyataannya. 

1262. Fasal pada menyatakan nifas. Arti nifas pada syarak : darah yang keluar kemudian daripada 
kosong peranakkan daripada anak atau a’laqah atau mudghah. Sekurang-kurang nifas itu satu 
lahzah dan sebanyak-banyaknya enam puluh hari dan yang ghalibnya empat puluh hari dengan 
periksa imam kita Syafie radhiallahu anhu. 

1263. Haram dengan sebab nifas perkara yang haram dengan sebab haid kerana nifas itu adalah 
darah haid yang terhimpun sebelum ditiupkan roh anak. Selepas ditiupkan roh padanya adalah 
darah itu jadi makanan anak itu. Walaubagaimanapun perbezaan nifas dan haid adalah bahawa 
haid bertakluk dengannya ‘iddah dan istibra’ sedangkan keduanya itu tiada bertakluk dengan 
nifas kerana hasil ‘iddah dan istibra sebelum nifas dengan semata-mata beranak. Lagi pula 



perbezaannya adalah bahawa sekurang-kurang nifas itu tidak menggugurkan kewajipan 
sembahyang kerana masanya singkat tiada meluluskan sembahyang, bersalahan sekurang-
kurang haid. 

1264. Permulaan masa nifas itu adalah mengiringi beranak. Ini jika keluar darah nifas itu mengiringi 
keluar anak. Adapun jika ia tiada mengiringinya maka permulaan masa nifas itu adalah daripada 
keluar darah. Diatas kaul ini maka masa niqa’ yang diantara keluar anak dan keluar darah itu 
bukan ia daripada masa nifas. Maka lazim diatas seorang perempuan didalam masa itu segala 
hukum perempuan yang suci. Maka wajib dia mandi wiladah dan sembahyang didalam masa 
niqa’ itu. Akan tetapi masa niqa’ itu dikirakan ia daripada enam puluh hari, sepertimana yang 
dikatakan oleh Bulqini. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah. 

1265. Masaalah. Jika seorang perempuan tiada melihat darah nifasnya sama sekali, adakah harus 
suaminya menyetubuhinya sebelum daripada mandi atau tayammum? Kata Syihab ar-Ramli : 
harus dia menyetubuhinya. Bandingannya seperti menyetubuhi perempuan yang ada atasnya 
janabah.  

1266. Jika dia tiada melihat akan darah melainkan selepas lalu lima belas hari atau lebih maka tidak 
ada baginya nifas sekali-kali dan darah yang dilihatnya selepas masa yang itu adalah darah 
haid bukan darah nifas. 

1267. Lampau darah nifas enam puluh hari adalah seperti lampau darah haid lima belas hari. Maka 
berlakulah disini bahagian-bahagian mustahadhah dengan segala hukum-hukumnya. Maka 
ditilik, adakah dia baharu nifas atau dia telah beradat nifas dan adakah dia membezakan sifat 
darah atau tidak membezakannya dan yang telah beradat nifas itu adakah dia ingat adatnya 
atau lupa akannya. Maka dikembalikan perempuan yang baharu bernifas yang membezakan 
sifat darah kepada tamyiz jika darah yang kuat tiada lebih diatas enam puluh hari. Berlaku disini 
apa yang tinggal daripada syarat-syarat  tamyiz.  

1268. Dikembalikan perempuan yang baharu bernifas lagi tiada membezakan sifat darah kepada 
sekurang-kurang nifasiaitu satu lahzah. Dikembalikan yang telah beradat nifas yang tiada 
membezakan sifat darah kepada adatnya jika dia ingatkannya. Sabitlah adatnya itu jika tiada 
bersalah-salahan dengan sekali jua dan jika ianya bersalahan maka padanya tafsil yang telah 
terdahulu pada haid. Manakala mutahayyirah iaitu mustahadhah yang lupa adat nifasnya wajib 
atasnya mengerjakan ihtiat.  

1269. Syeikh Abu Sahal as Sa’luki telah menyebutkan hikmah dan sebab sebanyak-banyak nifas itu 
enam puluh hari tidak lebih darinya, katanya : adalah mani didalam rahim perempuan berhenti 
empat puluh hari kemudian ia berubah menjadi darah empat puluh hari kemudian berubah 
menjadi daging empat puluh hari kemudian ditiupkan kedalamnya roh, maka lama masa 
tetapnya didalam rahim hingga sampai ditiupkan roh itu empat bulan. Adalah darah haid pada 
masa itu terhimpun, maka apabila sudah ditiupkan roh ianya tidak terhimpun lagi kerana tiap-
tiap darah yang keluar dimakan oleh anak yang didalam rahim. Maka jumlah masa yang 
terhimpun darah haid didalam empat bulan itu adalah enam puluh hari kerana ditanggungkan 
bahawa sanya seorang perempuan itu berhaid dengan sebanyak-banyak haid iaitu lima belas 
hari. Maka inilah sebab keadaan sebanyak-banyak nifas itu enam puluh hari. 

1270. Faedah. Bermula. Sebahagian daripada hukum bab ini bahawa sanya wajib atas seorang 
perempuan belajar hukum-hukum haid dan istihadhah dan nifas apa yang dia perlukan 
kepadanya. Kemudian jika dia mempunyai suami yang a’lim maka wajib atas suaminya 
mengajarinya. Jika suaminya tidak ‘alim maka harus dia keluar belajar kepada orang ‘alim. 
Wajib suaminya melepaskan dia, haram dia menegahnya melainkan jika si suami itu belajar 
supaya selepasnya dia mengajar isterinya. Maka pada ketika itu janganlah dia keluar. 

1271.  



1272.  
1273.  
1274.  
1275.  
1276.  
1277.  
1278.  
1279.  
1280.  
1281.  
1282.  
1283.  
1284.  
1285.  
1286.  
1287.  
1288.  
1289.  
1290.  
1291.  
الَةَ  .1292  َكَتاُب الصه

1293. KITAB SOLAT 
1294.  
1295. Ini kitab pada menyatakan solat, artinya sembahyang. Bermula makna solat itu pada bahasa 

adalah doa, dan maknanya pada syara’ : kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang tertentu yang 
dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Demikianlah sembahyang yang 
dihantarkan oleh syari’. Maka tidak dii’tiradh yang demikian itu dengan sembahyang orang yang 
bisu. Keluar dengan “kata-kata perbuatan-perbuatan yang tertentu” oleh sujud tilawah dan sujud 
syukur maka tidaklah keduanya dinamakan sembahyang. 

1296. Bermula, yang difardhukan daripada sembahyang didalam tiap-tiap sehari semalam hanya lima 
sembahang jua seperti yang maklum daripada ugama dengan mudah. Maka barang siapa 
ingkarkan wajibnya jadilah dia kafir. Adapun sembahyang jumaat maka iaitu sejumlah daripada 
yang lima sembahyang itu ada hari jumaat. 

1297. Bermula, perhimpunan lima sembahyang itu tertentu dengan nabi kita Muhammad sawm. Maka 
tidak berhimpun ia bagi segala nabi yang lain kerana warid pada hadith bahawa subuh 
sembahyang nabi Allah Adam dan zohor sembahyang nabi Allah Daud dan asar sembahyang 
nabi Allah Sulaiman dan maghrib sembahyang nabi Allah Ya’kob dan isyak sembahyang nabi 
Allah Yunus. Maka dihimpunkan Allah taala sekelian lima sembahyang itu bagi nabi kita 
Muhammad sawm dan bagi umatnya kerana membesarkannya. 

1298. Bermula, asal pada wajib sembahyang sebelum ijmak adalah beberapa ayat Quran seperti 
firman Allah taala “ الَةَ   َوأَقَْيُموا الصه ” artinya : dan dirikanlah sembahyang, dan beberapa hadith 
seperti sabda nabi sawm “ تَى لَْيلََة اإلَْسَراَء َخْمَسْيَن َصالًَة َفلَْم أََزْل أَُراَجُعُه َوأَْسأَلُُه التهْخفَْيَف َحتهىفَ    َرَض هللاُ َعلَى أُمه

 ’artinya : telah Allah taala fardhukan keatas umatku pada malam isra ”َجَعلََها َخْمًسا فَى ُكلِّ َيْوٍم َولَْيلَةٍ 
lima puluh sembahyang maka sentiasalah aku merujuk kepada Allah subhanahu wa taala 
memohon agar Dia meringankannya hingga Dia menjadikannya lima sembahyang didalam tiap-
tiap sehari semalam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lagi sabda nabi sawm kepada Mu’az 
tatkala dia memerintahnya kenegeri Yaman “ أَْخبَْرُهْم أَنه هللاَ َفَرَض َعلَْيَهْم َخْمَس َصلََواٍت فَى ُكلِّ َيْوٍم َولَْيلَةٍ   ” 



artinya : khabarkan mereka itu bahawa Allah taala telah memfardhukan keatas mereka lima 
sembahyang didalam setiap sehari semalam. Riwayat Bukhari dan Muslim. 

1299. Masaalah : diketahui daripada hadith itu bahawa adalah sembahyang lima waktu itu difardhukan 
pada malam mi’raj maka kerana apa tidak dimulai oleh nabi sawm dengan sembahyang subuh 
siang malam itu? Dijawab yang demikian itu dengan dua jawab. Pertamanya: bahawa 
sembahyang yang lima itu sekalipun difardhukan pada malam tetapi wajib mengerjakannya 
dimulakan pada zohor seperti yang tersebut didalam Majmuk.  

1300. Keduanya : bahawa wajib mengerjakannya terhenti diatas tahukan kaifiatnya maka tidak dimulai 
oleh nabi sawm dengan sembahyang subuh siang malam itu kerana dia belum tahukan 
kaifiatnya. Adalah Jibril mengajarinya kaifiat sembahyang yang lima itu kepada nabi sawm disisi 
pintu ka’bah. Maka disembahyangkan oleh Jibril akan sembahyang yang lima itu didalam 
sekelian waktunya dua kali didalam dua hari pada hal dia memulakan dengan sembahyang 
zohor sebagai isyarat kepadanya bahawa agamanya akan zahir diatas sekelian agama seperti 
zahirnya sembahyang zohor diatas sekelian sembahyang yang tinggal lagi.  

1301. Masaalah. Sebelum difardhukan Allah taala akan sembahyang yang lima itu sembahyang apa 
yang wajib atas nabi sawm dan umatnya pada waktu itu? Jawab : bahawa yang wajib diatasnya 
dan umatnya pada waktu itu adalah “qiamullail” artinya sembahyang malam iaitu sembahyang 
tahajjud, kerana firman Allah taala “ ْد بََه َنافَلًَة لَكَ   َوَمَن اللهْيَل َفَتَهجه ” artinya : dan dariapada malam itu 
maka hendaklah kamu sembahyang tahajjud padanya sebagai fardhu yang lebih bagi mu.  

1302. Dan lagi firmanNya “ ْل قَُم اللهْيَل إاَله َقلَْيالً نَْصَفُه أَ   َها اْلُمَزمِّ َو اْنقُْص َمْنُه َقلَْيالً أَْو َزْد َعلَْيهَ َياأَيُّ ” artinya: wahai orang 
yang berselimut bangunlah  pada waktu malam (untuk sembahyang) melainkan sedikit 
daripadanya, iaitu setengahnya atau kurangkan sedikit dari setengahnya itu atau lebihkan 
diatasnya. . .Kemudian maka dinasakhkan wajib sembahyang tahajjud itu pada hak umatnya 
dengan sembahyang lima waktu. Begitu juga  pada hak nabi kita seperti yang tersebut pada 
nakalan syeikh Abu Hamid daripada nas. 

1303. Bermula, wajib sembahyang lima waktu itu diluasi mula dari awal waktunya hingga tinggal 
daripadanya kadar yang meluluskan sembahyang. Tidak harus mentakhirkannya dari awal 
waktunya melainkan jika dikasad dan dicitakan memperbuatnya pada pertengahan waktunya. 
Seperti demikian itulah tiap-tiap perkara yang wajib yang diluaskan.  

1304. Maka apabila seorang mentakhirkan sembahyang dari awal waktunya dengan kasad dan cita 
diatas memperbuatnya pada pertengahan waktunya dan tidak dia zankan dirinya akan mati 
didalam waktu itu lalu dia mati sebelum memperbuatnya tidaklah dia derhaka kerana dia tidak 
taksir kerana waktunya masih ada baginya hingga dia tidak mengeluarkan sembahyang itu 
darinya. Jika tidak seperti demikian itu derhakalah dia.  

1305.  
1306.  
الَةَ  .1307  َباُب أَْوَقاَت الصه
1308. BAB WAKTU-WAKTU 
1309. SOLAT 
1310.  
1311. Ini bab pada menyatakan waktu-waktu sembahyang. Tatkala sembahyang zohor itu mula 

sembahyang yang zahir dan sanya telah Allah taala mulakan dengannya pada firmanNya “ َوأَقََم  

الََة لَُدلُْوَك الشهْمسَ   artinya : dirikanlah sembahyang (zohor) kerana gelincir matahari, dan adalah ”الصه
ia mula-mula sembahyang yang diajarkan oleh Jibril kepada nabi sawm memula imam-imam 
kita yang bermazhab syafi’e dan selainnya dengan menyatakan waktu bagi zohor maka kata 
mereka itu :  



1312. Bermula, awal waktu zohor itu daripada zawal artinya gelincir matahari daripada garis setengah 
siang yang ianya adalah pertengahan langit kepada pihak maghrib pada yang zahir bagi kita, 
tidak pada diri pekerjaan. Dinamakan sampai matahari kepada pertengahan langit itu dengan 
‘hal istiwa’ artinya ketika rembang matahari.  

1313. Diketahui zawal matahari itu dengan beberapa perkara, setengah daripadanya dengan 
bertambah bayang satu benda diatas bayangnya pada ketika rembang matahari jika ada 
baginya bayang ketika rembang atau dengan mendatang bayang bagi satu benda jika tidak ada 
baginya bayang pada ketika rembang. 

1314. Akhir waktu zohor itu apabila jadilah bayang satu benda seumpamanya selain bayang istiwa iaitu 
selain bayang yang ujud pada tiap-tiap negeri yang jauhnya dari khatulistiwa lebih daripada 
kadar mil a’zam256 iaitu dua puluh tiga darjah dan tiga puluh lima minit seperti negeri Mesir dan 
Syam dan Rom.  

1315. Terkadang hilang bayang rembang itu sekali didalam setahun pada tiap-tiap negeri yang jauhnya 
dari khatulistiwa bersamaan dengan kadar mil a’zam iaitu tatkala masuk matahari pada awal 
“saratan” jika ada negeri itu pada pihak utara seperti Madinah Musyarrafah atau tatkala masuk 
matahari pada awal “juddi” jika ada negeri itu pada pihak selatan.  

1316. Terkadang hilang bayang rembang itu dua kali didalam setahun pada tiap-tiap negeri yang 
jauhnya dari katulistiwa kurang dari mil a’zam seperti Makkah Musyarrafah, sekali pada ketika 
bertambah mil dan sekali pada ketika ia berkurang. Demikian lagi hilang bayang rembang itu 
dua kali didalam setahun pada tiap-tiap negeri yang berada pada khatulistiwa tatkala masuk 
matahari pada awal “hamal” dan sekali tatkala masuk pada awal “mizan”. 

1317. Bermula, pada menyatakan segala waktu yang lima itu firman Allah taala “ ْح بََحمْ   َك َقْبَل ُطلُْوَع َوَسبِّ َد َربِّ

ْحهُ   artinya: dirikan oleh mu akan sembahyang sebelum terbit ”اْلَفْجَر َوَقْبَل اْلُغُرْوَب َوَمَن اللهْيَل َفَسبه
matahari dan sebelum tenggelamnya dan pada sebahagian malam. Maka dirikanlah 
sembahyang. Maka yang dikehendaki dengan firmanNya “sebelum terbit matahari” itu adalah 
waktu sembahyang subuh dan dikehendaki dengan firmanNya “dan sebelum tengelam 
matahari” itu adalah waktu sembahyang zohor dan asar dan dikehendaki dengan firmanNya 
“dan pada sebahagian malam” itu adalah waktu sembahyang isyak dan maghrib.  

1318. Dan sabda nabis sawm “ َتْيَن َعْنَد اْلَبْيتَ   نَى َجَرائَْيُل َمره ْهَر َحْيَن َزالََت الشهْمُس  َواْلَعْصَر َحْيَن َكاَن . أَمه َفَصلهى بَْي الظُّ

ائَُم أَْى َدَخَل َوْقَت إَْفَطاَرَه َواْلَعَشاَء َحْيَن َكانَ  ُه َمْثلَْيَه َواْلَمْغَرَب َحْيَن أَْفَطَر  َظلُّ َظلُُّه أَى الشهُئ َمْثلَُه َواْلَمْغَرَب َحْيَن أَْفَطَر الصه
ائَمَ  َراُب َعلَى الصه َعاُم َوالشه َفُق َواْلَفْجَر َحْيَن َحُرَم الطه ائَُم َواْلَعَشاَء َحْيَن َغاَب الشه ْهَر َحْيَن َكاَن . الصه ا َكاَن اْلَغُد َصلهى بَْي الظُّ َفلَمه

ائَُم َواْلَعَشاَء إَلَى ُثلَُث الهْيَل َواْلَفْجَر َفأَْسَفرَ َظلُُّه َمْثلَُه َواْلَعْصَر َحْيَن كَ  ٍُ َمْثلَْيَه َواْلَمْغَرَب َحْيَن أَْفَطَر الصه َهَذا َوْقُت : َوَقالَ . اَن َظلُُّه

. األَْنبََياَء َمْن َقْبلََك َواْلَوْقُت َبْيَن َهَذْيَن اْلَوْقَتْينَ  ” , artinya : telah sembahyang Jibril dengan ku hal keadaan 
dia menjadi menjadi imam sisi baitullah dua kali. Maka dia sembahyang zohor dengan aku 
ketika gelincir matahari, dan asar ketika bayang satu benda seumpamanya, dan maghrib ketika 
masuk waktu berbuka bagi orang yang puasa, dan isyak ketika hilang syafak merah ditepi langit, 
dan fajar ketika haram makan dan minum diatas orang yang puasa. Maka tatkala esok harinya 
dia sembahyang zohor pula dengan ku ketika bayang satu benda seumpamanya, dan asar 
ketika jadilah bayang satu benda dua kali umpamanya, dan maghrib ketika masuk waktu 
berbuka bagi orang yang puasa, dan isyak hingga satu pertiga malam, dan fajar ketika kabur-
kabur siang. Kata Jibril kepada ku : inilah waktu segala nabi yang terdahulu daripada mu. Waktu 
itu adalah apa yang diantara dua waktu ini. Meriwayatkan hadith ini Abu Daud dan selainnya 
dan mengesahkannya Hakim dan selainnya. 
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1319. Bermula, sabdanya “dia sembahyang zohor dengan ku ketika bayang satu benda seumpamanya” 
artinya “pada ketika itu selesailah dia dari sembahyang zohor”, sama seperti “pada ketika itu dia 
masuk pada sembahyang asar” pada hari yang pertama. Mengatakannya imam Syafi’e r.a hal 
keadaan dia menafikan dengannya akan pertindihan zohor dan asar didalam satu masa waktu. 
Menunjuk diatas yang demikian itu hadith Muslim “ ْهَر إََذا َزالََت الشهْمُس َما لَْم َتْحُضَر اْلَعْصرَ   َوْقُت الظه ” 
artinya : waktu zohor itu apabila gelincir matahari selama belum hadhir waktu asar. 

1320. Syahadan. Adalah bagi zohor itu enam waktu. Pertama waktu fadhilat iaitu awal waktunya. 
Kedua waktu jawaz iaitu hingga tinggal kadar yang meluluskan sembahyang. Ketiga waktu 
haram iaitu akhirnya kadar yang tidak meluluskan sembahyang. Dinamakan ia waktu haram 
kerana haram mentakhirkan sembahyang kepadanya, bukan menjatuhkannya didalamnya. 
Keempat waktu dharurat iaitu hilang mani’ sembahyang257 pada hal waktunya tinggal kadar 
takbir ihram. Kelima waktu uzur iaitu waktu asar bagi musafir yang mengerjakan jamak takhir. 
Keenam waktu ikhtiar, iaitu waktu jawaz. Inilah yang tersebut didalam Tuhfah seperti yang 
didalam Majmuk dengan dia menakal dari ramai ulamak.  

1321. Bersalahan apa yang dikatakan oleh kadhi bahawa waktu fadhilat pada zohor adalah awalnya 
hingga jadilah bayang satu benda seumpama satu perempatnya dan waktu ikhtiar padanya 
hingga jadilah bayangnya seumpama setengahnya dan waktu jawaz hingga akhirnya. Kata 
syeikh Ibnu Hajar didalam syarah Ubab yang muktamad adalah apa yang didalam Majmuk. 

1322. Bermula, waktu asar itu mengiringi akhir waktu zohor. Kekal waktunya hingga masuk jirim 
matahari, kerana hadith Jibril yang telah lalu itu serta hadith Bukhari dan Muslim “ َوَمْن أَْدَرَك َرْكَعًة  

 artinya: siapa yang mendapat satu rakaat daripada asar”َمَن اْلَعْصَر َقْبَل أَْن َتْغُرَب َفَقْد أَْدَرَك اْلَعْصرَ 
sebelum tnggelam matahari maka dia mendapat sembahyang asar. Dan lagi hadith Muslim “ 
  .artinya: waktu asar selama belum lagi masuk matahari ”َوْقُت اْلَعْصَر َما لَْم َتْغُرَب الشهْمسُ 

1323. Bermula, waktu ikhtiar pada asar mula dari awalnya hingga jadilah bayang satu benda dua kali 
seumpamanya kemudian daripada bayang rembang jika ada, kerana hadith Jibril yang telah 
terdahulu itu. Kata Jibril didalam hadith itu dengan nisbah kepada waktu asar “waktu itu adalah 
apa yang diantara dua ini” adalah ditangungkan diatas waktu ikhtiar. 

1324. Syahadan. Bagi waktu asar itu tujuh waktu. Pertama waktu fadhilat, iaitu awalnya. Kedua waktu 
ikhtiar, iaitu waktu yang tersebut itu. Ketiga waktu jawaz dengan tidak karahah iaitu hingga 
kuning matahari. Keempat waktu jawaz serta karahah iaitu kemudian daripada kuning matahari 
hingga kadar yang meluluskan sembahyang. Kelima waktu haram iaitu kadar yang tidak 
meluluskan sembahyang. Keenam waktu uzur, iaitu waktu zohor bagi musafir yang 
mengerjakan jamak takdim. Ketujuh waktu dharurat, ianya telah terdahulu kenyataanya pada 
waktu zohor. 

1325. Bermula, awal waktu maghrib itu mengiringi tengelam sekelian jirim matahari. Dikenal masuknya 
dilaut dan seumpamanya dengan musyahadah, sekalipun tinggal cahayanya. Dikenal masuknya 
didalam negeri dan dipadang yang ada padanya bukit dengan hilang benderang cahayanya 
pada puncak bukit dan pada bumbung rumah.  

1326. Kekal waktunya  hingga  hilang  syafak yang merah ditepi langit kerana hadith Muslim “ َوْقُت  

َفقُ   .artinya : waktu maghrib itu selama belum lagi hilang syafak yang merah ”اْلَمْغَرَب َما لَْم َيَغَب الشه
Keluar dengan syafak yang merah oleh yang kuning dan yang putih.  

1327. Jika tidak hilang syafak merah pada satu negeri atau tidak ada pada negeri itu syafak merah 
nescaya dikirakan selepas masuk matahari negeri itu lalu masa yang hilang padanya syafak 
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haid. 



merah negeri yang terhampir dengannya. Akan tetapi tempat mengira yang demikian itu jika 
tidak membawa kepada terbit fajar. Adapun jika ia membawa kepadanya seperti bahawa 
diantara masuk matahari dan hilang syafak  merah pada negeri yang ada padanya syafak 
adalah kadar masa malam negeri yang tidak ada syafak itu atau yang tidak hilang syafaknya, 
maka pada rupa masaalah ini tidak dapat diambil kira hilang syafak itu kerana pada ketika itu 
tidak ujud waktu isyaknya. 

1328. Hanya hendaklah diketahui nisbah masa waktu maghrib dinegeri yang ada padanya syafak itu 
kepada masa malamnya. Maka jika masa waktu maghrib negeri itu satu perenam malamnya 
nescaya kita jadikan satu perenam malam negeri yang tidak ada syafak atau yang tidak 
hilangnya syafaknya itu sebagai waktu maghribnya, dan yang tinggal daripadanya sebagai 
waktu isyaknya, sekalipun ia sangat singkat.  

1329. Bagi maghrib itu enam waktu. Pertama waktu fadhilat iaitu awalnya. Kedua waktu ikhtiar iaitu diri 
waktu fadhilat itu, tidak selainnya. Ketiga waktu jawaz serta karahah iaitu selepas daripada 
waktu fadhilat hingga kadar yang meluluskan sembahyang. Tersebut didalam Tuhfah : makruh 
mentakhirkan sembahyang maghrib dari waktu fadhilat diatas kaul qadim dan jadid, maka tidak 
tergambar diatas dua kaul ini bahawa maghrib mempunyai waktu jawaz dengan tidak karahan. 
Intaha. Maka mafhum ibarat Tuhfah itu menunjukkan diatas bahawa permulaan waktu jawaz 
disini adalah selepas waktu fadhilat. Keempat waktu haram. Kelima waktu dharurat. Keenam 
waktu uzur iaitu waktu isyak bagi musafir yang mengerjakan jamak takhir.  

1330. Bermula, awal waktu isyak itu adalah hilang syafak merah. Sunat mentakhirkannya hingga hilang 
syafak yang kuning dan yang putih supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya. Kekal 
waktunya hingga terbit fajar shadiq, kerana hadith Jibril yang telah lalu itu, dan lagi hadith 
Muslim “ الَةَ   الََة َحتهى َيَجْيُء َوْقُت الصه ْفَرْيُط َعلَى َمْن لَْم ُيَصلِّ الصه َما الته ْوَم َتْفَرْيٌط َوإَنه األُْخَرى لَْيَس فَى النه ” artinya : 
tidak ada pada tidur itu kecuaian, hanyalah kecuaian itu diatas orang yang tidak mengerjakan 
sembahyang hingga datang waktu sembahyang yang lain.  

1331. Adalah zahir hadith Muslim ini menghendaki lanjut sekelian waktu sembahyang hingga masuk 
waktu sembahyang lain daripada sebahyang yang lima waktu itu, melainkan sembahyang subuh 
dengan ijmak. Maka tidak lanjut waktunya hingga masuk waktu sembahyang yang lain, bahkan 
putus waktunya dengan terbit matahari. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahawa tidak 
ada senggang diantara waktu zohor dan waktu ‘asar dan diantara waktu asar dan waktu 
maghrib dan diantara waktu maghrib dan waktu isyak dan diantara waktu isyak dan waktu 
subuh, melainkan diantara waktu subuh dan waktu zohor. 

1332. Bermula, waktu ikhtiar pada isyak mula dari awalnya hingga satu pertiga malam kerana hadith 
Jibril yang telah lalu itu. Bermula, kata Jibril didalam hadith itu “waktu itu adalah apa yang 
diantara dua ini” dengan nisbah kepada waktu isyak ditanggungkan diatas waktu ikhtiar.  

1333. Adalah bagi isyak itu tujuh waktu. Pertama waktu fadhilat iaitu awalnya. Kedua waktu ikhtiar, iaitu 
yang tersebut itu. Ketiga waktu jawaz dengan tidak karahah, iaitu hingga fajar kazib. Keempat 
waktu jawaz serta karahah iaitu mula dari fajar kazib hingga kadar yang meluluskan 
sembahyang. Kelima waktu haram. Keenam waktu dharurat. Ketujuh waktu uzur, iaitu waktu 
maghrib bagi musafir yang mengerjakan jamak takdim.  

1334. Jika tidak didapati waktu isyak pada satu negeri seperti bahawa terbit fajar sebaik tenggelam 
matahari nescaya wajiblah diatas negeri itu mengkadhanya.  

1335. Bermula, awal waktu subuh itu dari terbit fajar shadiq, iaitu garis yang putih yang melintang pada 
tepi langit sebelah timur kesan dari benderang cahaya matahari tatkala ia hampir kepada tepi 
langit. Keluar dengan fajar shadiq oleh fajar kazib, iaitu garisan yang putih lagi panjang yang 
tegak membujur langit. Kadar satu perempatnya yang terkeatas lebih terang dan lebih luas 
daripada yang terkebawah seperti kelakuan ekor harimau. Inilah pada permulaan terbitnya. 



Adapun pada ketika ia hampir kepada fajar shadiq maka yang terkebawahnya lebih luas 
daripada yang terkeatasnya, kemudian kelam pula dan terbit selepasnya fajar shadiq itu.  

1336. Kekal waktu subuh itu hingga terbit matahari kerana hadith Muslim “ ْبَح َمْن ُطلُْوَع اْلَفْجَر   َوْقُت َصالََة الصُّ

 artinya : waktu sembahyang subuh itu mula dari terbit fajar selama belum lagi ”َما لَْم َتْطلَُع الشهْمسَ 
terbit matahari dan lagi hadith Bukhari dan Muslim  “ ْمُس َفَقْد   ْبَح َقْبَل أَْن َتْطلَُع الشه َمْن أَْدَرَك َرْكَعٌة َمَن الصُّ

ْبحُ   artinya : barang siapa mendapat satu rakaat daripada subuh sebelum terbit matahari ”أَْدَرَك الصُّ
maka sungguhnya dia mendapat subuh itu.  

1337. Terhasil keluar waktu subuh dengan terbit sebahagian matahari, bersalahan dengan 
tenggelamnya pada keluar waktu asar maka tidak terhasil ia dengan tenggelam sebahagiannya, 
kerana dihubungkan yang tidak zahir dengan apa yang zahir pada dua masaalah ini*. Dan lagi 
kerana bahawa subuh itu masuk waktunya dengan terbit sebahagian fajar maka menasabah 
bahawa ia keluar dengan terbit sebahagian matahari. Bermula, kata Jibril didalam hadith itu 
“waktu itu adalah apa yang diantara dua waktu ini” dengan nisbah kepada subuh adalah 
ditanggungkan keatas waktu ikhtiar.  

1338. Bagi subuh itu enam waktu. Pertama waktu fadhilat, iaitu awalnya. Kedua waktu ikhtiar, iaitu 
waktu yang tersebut itu. Ketiga waktu jawaz dengan tidak karahah, iaitu hingga merah tepi 
langit. Keempat waktu jawaz serta karahah, iaitu mula daripada merah tepi langit hingga kadar 
yang meluluskan sembahyang. Kelima waktu haram. Keenam waktu dharurat. 

1339. Syahadan diketahui daripada sekelian yang tersebut itu bahawa waktu fadhilat dan waktu jawaz 
dan waktu haram dan waktu dharurat berlaku pada sekelian waktu yang lima itu, dan waktu uzur 
berlaku pada sekelian waktu sembahyang yang harus jamak iaitu yang selain subuh, dan 
bahawa waktu ikhtiar pada asar dan isyak dan subuh bertindih awalnya dengan waktu fadhilat, 
dan waktu ikhtiar pada maghrib bertindih sekeliannya dengan waktu fadhilat, dan waktu ikhtiar 
pada zohor adalah waktu jawaz, maka yang zahir permulaannya bertindih dengan waktu 
fadhilat. Tetapi yang jelas pada ibarat matan Bafadhal dan syarahnya bagi syeikh Ibnu Hajar 
bahawa waktu ikhtiar pada zohor adalah selepas waktu fadhilat, dan bahawa waktu karahah 
berlaku ia pada sekelian waktu yang selain zohor 

1340. Tersebut didalam Tuhfah bahawa yang dikehendaki dengan waktu fadhilat adalah waktu yang 
lebih pahala daripada pihak waktu, dan murad daripada waktu ikhtiar adalah waktu yang ada 
padanya pahala dari pihak waktu yang terkurang dari pahala waktu fadhilat, dan murad daripada 
waktu jawaz adalah waktu yang tidak  ada pahala padanya dari pihak waktu, dan murad 
daripada waktu karahah adalah waktu yang ada padanya cercaan dari pihak waktu, dan murad 
daripada waktu haram adalah apa yang ada padanya dosa dari pihak waktu. 

1341. Masaalah : diketahui daripada keadaan waktu ikhtiar itu terkurang pahalanya daripada pahala 
waktu fadhilat pada pihak waktu dan daripada keadaan waktu jawaz tidak ada pahala baginya 
bahawa tidak bertindih waktu ikhtiar dengan waktu fadhilat dan tidak bertindih waktu jawaz 
dengan waktu ikhtiar, bahkan ianya berlain-lainan. Maka ianya menyalahi apa yang tersebut 
dahulu daripada bertindih awal waktu ikhtiar dengan waktu fadhilat pada asar dan isyak dan 
subuh dan bertindih sekeliannya dengannya pada maghrib dan bertindih waktu jawaz dengan 
waktu ikhtiar pada zohor.  

1342. Dijawab yang demikian itu dengan bahawa bagi waktu ikhtiar itu dua itlak258. Pertama diitlakkan 
ia keatas waktu yang bertindih dengan waktu fadhilat iaitu waktu ikhtiar pada maghrib dan 
awalnya pada asar dan isyak dan subuh. Keduanya diitlakkan ia diatas waktu yang melaini 
waktu fadhilat iaitu yang kemudian daripada waktu fadhilat pada asar dan isyak dan subuh, 

                                                           
258 . itlak -menuturkan, iaitu dituturkan ia keatas dua makna. 



maka keadaan waktu ikhtiar itu terkurang pahalanya daripada pahala waktu fadhilat 
ditanggungkan diatas waktu ikhtiar dengan itlak yang kedua, iaitu yang kemudian daripada 
waktu fadhilat pada asar dan isyak dan subuh. Adapun waktu ikhtiar dengan itlak yang pertama 
maka tidak kurang pahalanya daripada waktu fadhilat dari kerana ia adalah diri waktu fadhilat 
itu. Ianya adalah waktu ikhtiar pada maghrib dan awal waktu pada asar dan isyak dan subuh.  

1343. Adapun keadaan waktu jawaz tidak ada pahala baginya daripada pihak waktu maka 
ditanggungkan diatas waktu jawaz yang tidak bertindih dengan waktu ikhtiar. Adapun yang 
bertindih dengannya seperti yang pada waktu zohor maka ada baginya pahala kerana ia adalah 
diri waktu ikhtiar itu. Wallahu a’lam. 

1344. Dua faedah. Yang pertamanya : kata setengah ulamak : hikmah pada keadaan segala 
sembahyang fardhu itu tujuh belas rakaat adalah bahawa masa jaga manusia didalam sehari 
semalam itu tujuh belas jam pada ghalibnya, dua belas jam pada siang dan kadar tiga jam 
selepas masuk matahari dan dua jam sebelum sedikit daripada fajar. Maka dijadikan bagi tiap-
tiap satu rakaat itu satu jam supaya ia menampung apa yang jatuh didalamnya daripada segala 
kecuaian.  

1345. Faedah yang kedua, menentukan lima sembahyang itu dengan waktu-waktu yang lima itu adalah 
pekerjaan ta’abbudi259 disisi kebanyakkan ulamak. Selain mereka itu menyatakan bahawa ia 
mempunyai beberapa hikmah. Yang terbaik daripadanya adalah supaya seorang itu ingat 
kejadian dirinya, kerana keadaannya diperanakkan seolah-olah terbit matahari, dan 
membesarnya seolah-olah naik matahari, dan tuanya seolah-olah hampir tenggelam matahari, 
dan matinya seolah-olah tenggelam matahari, dan fana jisimnya seolah-olah hilang kesan 
matahari iaitu syafak merahnya. Maka pada ketika itu diwajibkan sembahyang isyak supaya dia 
ingatkan yang demikian itu. Sama seperti sempurna kejadiannya didalam perut ibunya dan 
bersangkar260 didalamnya dan hampir keluar darinya seolah-olah terbit fajar yang ianya 
muqaddimah bagi terbit matahari yang diserupakan dengan keadaannya diperanakkan, maka 
diwajibkan sembahyang subuh supaya dia ingatkan demikian itu. 

1346. Hikmah pada keadaan sembahyang subuh itu dua rakaat tidak lebih adalah kerana masih tinggal 
lesu tubuh daripada bekas tidur maka diringankan ia.  

1347. Hikmah pada sembahyang zohor dan asar itu empat rakaat kerana sempurna cergas tubuh pada 
ketika itu dengan sebab mengerjakan sebab-sebab razeki. Hikmah pada menentukan keduanya 
tidak lebih dari empat rakaat kerana disusun kejadian manusia itu daripada unsur-unsur yang 
empat dan ada padanya tabiat-tabiat yang empat itu, maka dijadikan bagi tiap-tiap satu unsur 
dan satu tabiat itu didalam keadaan cergas satu rakaat supaya ia memperbaikkinya dan 
membetulkannya didalam keadaan yang sederhana.  

1348. Hikmah pada menentukan maghrib dengan tiga rakaat adalah kerana bahawa ia witir siang 
sepertimana yang tersebut didalam satu hadith, maka kembali atasnya keberkatan keadaannya 
witir “ إَنه هللاَ َوْتٌر ُيَحبُّ اْلَوْترَ   ” artinya : bahawa Allah taala itu witir Dia mengasihi yang witir.  

1349. Dihubungkan isyak dengan zohor dan asar supaya tertampung kurang malam daripada siang 
kerana pada malam ada dua fardhu dan siang ada tiga fardhu kerana pada siang keadaan 
gerakan tubuh lebih kuat.  

1350. Syahadan. Sah pada hadith Muslim bahawa permulaan hari daripada hari-hari Dajjal lanjutnya 
seperti setahun dan harinya yang kedua seperti sebulan dan harinya yang ketiga seperti satu 
jumaat. Maka pekerjaan sembahyang didalam hari yang pertama dan yang kedua dan yang 
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ketiga itu adalah dengan ditakdirkan seperti bahawa dikira-kira kadar masa segala waktu 
sembahyang lima itu dengan ijtihad maka disembahyangkan ia.  

1351. Seperti demikian itulah puasa dan sekelian ibadat yang bergantung dengan masa dan selain 
ibadat seperti waktu sampai tempohan. Berlaku yang demikian itu pada keadaan jikalau terhenti 
matahari pada hal hari itu hari sabtu pada satu kaum dengan beberapa masa yang lanjut.  

1352. Tanbih. Telah disebutkan oleh ulamak bahawa sekelian waktu-waktu sembahyang itu bersalah-
salahan sebab bersalah-salahan kedudukan matahari dengan nisbah bola bumi. Maka tidak ada 
daripada satu darjah daripada darjah-darjah falak yang ada matahari padanya melainkan 
matahari itu terbit dengan nisbah kepada satu negeri dan masuk ia dengan nisbah kepada 
negeri yang lain dan rembang ia dengan nisbah kepada negeri yang lain dan didalam waktu 
asar dengan nisbah kepada negeri yang lain dan didalam waktu isyak dengan nisbah kepada 
negeri yang lain dan didalam waktu subuh dengan nisbah kepada negeri yang lain. Demikianlah 
yang tersebut didalam Tuhfah.  

1353. Makruh menamakan maghrib dengan isyak dan menamakan isyak dengan ‘atamah kerana 
tegahan yang sahih daripapa keduanya pada hadith Bukhari dan Muslim. 

1354. Makruh tidur sebelum sembahyang isyak dan selepas masuk waktunya,  sekalipun waktu 
maghrib bagi musafir yang nengerjakan jamak takdim, kerana bahawa nabi sawm 
membencinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lagi kerana tidur itu membawa kepada 
mentakhirkan isyak daripada awal waktunya dan terkadang berkekalan tidurnya hingga luput 
waktu. Berlakulah yang demikian itu pada sekelian waktu sembahyang. 

1355. Bermula, tempat harus tidur itu adalah jika dia dikerasi oleh tidur dengan sekira-kira jadilah dia 
tidak ada tamyiz untuk sembahyang dan tidak dapat dia menolaknya, atau kuat zannya bahawa 
dia akan terjaga daripada tidurnya pada hal masih tinggal daripada waktu kadar yang 
meluluskan sembahyang dan toharahnya. Jika tidak seperti demikian itu haramlah tidur itu. 

1356. Demikian lagi makruh berbual kemudian daripada sembahyang isyak kerana bahawa nabi sawm 
membencinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lagi dengan sebab berbual itu lewatlah 
tidurnya maka ditakuti luput sembahyang tahajjudnya jika ada baginya sembahyang tahajjud 
atau luput sembahyang subuh dari waktunya atau daripada awalnya. 

1357. Yang dikehendaki adalah perbualan yang mubah pada selain waktu ini. Adapun perbualan yang 
makruh pada selainnya maka ianya disini lebih sangat makruhnya, melainkan bagi orang yang 
menanti jamaah untuk dia mengulang sembahyangnya serta mereka itu dan bagi musafir, maka 
tidak makruh bagi keduanya berbual pada ketika itu, dan melainkan perbualan kerana suatu 
uzur atau berbual pada kebajikkan seperti muzakarah ilmu syara’ dan alatnya dan membaca 
Quran atau hadith atau zikir dan muzakarah tenang kisah-kisah segala mereka yang soleh-
soleh dan menjinakkan tetamu atau menjinakkan isteri pada mula-mula berhimpun dengannya 
atau membaikkan hatinya dengan kata-kata yang lemah lembut dan barang sebagainya. Maka 
tidak makruh sekelian yang tersebut itu kerana bahawa ia adalah kebajikkan atau uzur yang 
tunai maka tidak ditinggalkan ia kerana kebinasaan yang diwahamkan. 

1358. Bermula, sunat menyegerakan sembahyang pada awal waktunya sekalipun isyak apabila 
diyakinkan masuknya, kerana yang demikian itu sejumlah daripada memelihara sembahyang 
yang disuruh oleh Allah taala dengan firmannya “ لََواتَ   َحافَُظوا َعلَى الصه ” artinya: peliharalah kamu 
akan sembahyang-sembahyang. Dan lagi kerana hadith Ibnu Mas’ud r.a katanya : telah aku 
tanyakan nabi sawm : apa amal yang terafdhal, maka sabdanya “ َل َوْقتٍ   الَةُ أَلَوه الصه ” artinya: 
sembahyang pada awal waktunya. Meriwayatkannya Daruqutni dan selainnya. Dan lagi sah 



pada satu hadith bahawa nabi sawm sembahyang isyak ketika bulan tenggelam261 pada malam 
tiga hari bulan, dan bahawa Ummul Mukminin pulang dari sembahyang subuh bersama 
rasulullan sawm, tidak mengenal mereka itu seorang jua pun, iaitu disebabkan mereka itu 
sembahyang pada awal waktu subuh dan pulang pada hal masih ada tinggal sedikit daripada 
kelam. 

1359. Terhasil menyegerakan sembahyang itu dengan mengerjakan segala sebab-sebabnya pada 
awal waktunya seperti toharah dan menutup aurat dan azan dan qamat. Tidak diberati segera 
yang menyalahi adat, hanya hendaklah setiap orang itu bersegera dengan perbuatan dirinya 
yang sederhana.  

1360. Dimaafkan baginya serta demikian itu lewat sedikit sebab mengerjakan pekerjaan yang ringan 
seperti bercakap dengan kata-kata yang singkat dan makan beberapa suapan yang 
menyempurnakan khusyuknya dan keluar dari tempat yang makruh sembahyang didalamnya 
dan mendulukan sunat ratib.  

1361. Akan tetapi jika dia mendulukan semua sebab-sebab itu sebelum masuk waktu sembahyang dan 
mentakhirkannya dari awal waktunya dengan kadar lama masa semua yang demikian itu 
terhasillah baginya sunat menyegerakan seperti yang tersebut didalam Zakhair. 

1362. Dikecualikan daripada sunat menyegerakan sembahyang beberapa masaalah yang akan datang. 
Sebahagian daripadanya menghtakhirkan sembahyang zohor kerana menghasilkan maslahat 
dingin dengan syaratnya yang akan datang kenyataanya.  

1363. Bermula, dhobitnya bahawa setiap perkara yang terlebih maslahat dibuat dan jika ditakhirkan 
necaya ia luput hendaklah didulukan diatas sembahyang, dan tiap-tiap kesempurnaan seperti 
jamaah serta mentakhirkan sembahyang dan jika disegerakan ia nescaya sunyilah sembahyang 
darinya adalah mentakhirkannya terafdhal bagi orang yang hendak menyimpan diatas satu 
sembahyang.  

1364. Sunat bagi imam bersungguh-sungguh memelihara awal waktu, tetapi selepas daripada lalu 
kadar berhimpun orang ramai dan kadar mereka itu memperbuat sebab- sebabnya pada adat. 
Maka jika tidak datang mereka itu selepas lalu kadar yang tersebut itu maka hendaklah imam 
sembahyang dengan mereka yang hadhir sekalipun mereka itu sedikit kerana semahyang 
dengan jamaah yang sedikit pada awal waktu terafdhal daripada sembahyang dengan jamaah 
yang ramai pada akhirnya. Pada ketika itu jaganlah dia menanti seorang pun sekalipun orang 
yang mulia. Jika dia menanti maka ianya makruh.  

1365. Dari kerana inilah tatkala nabi sawm sibuk dengan sesuatu hal daripada waktu adatnya para 
sahabat mendirikan sembahyang tanpa menantinya. Maka berdiri jadi imam sekali saidina Abu 
Bakar dan sekali Abdul Rahman bin Auf serta bahawa nabi sawm tidak lama lewatnya, bahkan 
dia mendapat sembahyang kedua mereka dan mengikut mereka dan membetulkan perbuatan 
mereka dan tidak dia ingkarkannya. 

1366. Sunat mentakhirkan sembahyang zohor dari awal waktunya pada ketika sangat hangat pada 
negeri yang hangat hingga bahawa ada bayang-bayang bagi umpama pagar sebagai 
kenaungan supaya berjalan padanya orang yang menuntut jamaah, kerana hadith Bukhari dan 
Muslim “ َة اْلَحرِّ َمْن َفْيحَ   ْهَر َفإَنه َشده الََة َوفَى َرَواَيٍة لَْلُبَخاَرى َبالظه َم أى َهْيَجانَهَ إََذا اْشَتده اْلُحرُّ َفاْبَرُدوا بَالصه  : artinya ” َجَهنه
apabila sangat hangat maka sejukkanlah dengan sembahyang. Pada satu riwayat bagi Bukari 
maka sejukkanlah sembahyang zohor, iaitu takhirkanlah sembahyang zohor kepad waktu sejuk 
kerana bahawa sangat hangat itu daripada gerak neraka jahannam. 
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1367. Ghayah mentakhirkan itu adalah setengah waktunya, maka janganlah dilampaui dengannya akan 
setengah waktunya.  

1368.  
1369. Tempat sunat mentakhirkannya adalah bagi orang yang sembahyang berjamaah pada satu 

tempat yang mereka datang kepadanya dengan masyaqqah yang kuat pada jalan mereka, 
sekira-kira ia menghilangkan khusyuk. Maka tidak sunat mentakhirkan zohor pada waktu hangat 
pada negeri negeri sejuk atau sederhana dan tidak sunat ia bagi orang yang sembahyang 
dirumahnya sendirian atau berjamaah dan tidak sunat bagi yang sembahyang berjamaah pada 
satu tempat yang mereka datang kepadanya dengan tidak masyaqqah atau telah hadhir mereka 
ditempat itu dan tidak ada orang lain yang datang kepada mereka atau ada orang lain yang 
datang kepada mereka dengan tidak masyaqqah pada datangnya seperti tempatnya hampir 
dengan tempat sembahyang itu atau jauh tetapi ada pada jalannya kenaungan yang boleh dia 
berjalan padanya. Akan tetapi umpama imam yang bermukim pada tempat berjamaah sunat dia 
mentakhirkannya kerana mengikut mereka itu.  

1370. Yang terafdhal bagi imam itu adalah mengerjakan zohor pada awal waktu kemudian diulanginya 
pula bersama mereka kerana mengikut mereka itu pada sunat mentakhirkannya. Maka yang 
demikian itu diliputi kata fuqaha’ “disunatkan bagi orang yang mengharapkan berjamaah pada 
pertengahan waktu mengerjakan sembahyang pada awal waktunya kemudian diulanginya pula 
bersama mereka itu”.  

1371. Keluar dengan zohor oleh selainnya sekalipun jumaat. Maka tidak sunat mentakhirkannya untuk 
menghasilkan sejuk, kerana orang ramai disuruh berpagi-pagi kemasjid untuk sembahyang 
jumaat, maka tidak kesakitan mereka itu dengan hangat.  

1372. Akan tetapi sunat mentakhirkannya bagi orang yang telanjang* yang yakin akan mendapat 
penutup auratnya pada akhir waktu kerana sembahyang dengan bertutup aurat pada akhir 
waktu terafdhal daripada sembahyang dengan telanjang pada awal waktu. 

1373. Demikian lagi sunat mentakhirkan sembahyang bagi orang yang yakin atau zan dapat berjamaah 
pada akhir waktu sekira-kira tinggal daripadanya kadar yang meluluskan sembahyang kerana 
sembahyang berjamaah pada akhir waktu terafdhal daripada sembahyang sendirian pada 
awalnya.  

1374. Demikian lagi sunat mentakhirkan sembayang kerana mendung dan seumpamanya daripada apa 
yang menegah daripada diketahui masuk waktu hingga diyakinkan masuknya dengan melihat 
matahari umpamanya dengan khabar orang yang dipercayai atau hingga ditakuti luput 
sembahyang itu. 

1375. Barang siapa yang jatuh satu rakaat sembahyangnya didalam waktu jadilah sekelian 
sembahyangnya itu tunai, dan jika tidak seperti demikian itu maka jatuhlah sekeliannya kadha, 
samaaada ditakhirkannya kerana uzur atau tidak, kerana hadith Bukhari dan Muslim “ َمْن أَْدَرَك  

اةً  الََة أَْى ُمَؤده الََة َفَقْد أَْدَرَك الصه  artinya : barang siapa mendapat serakaat sembahyangnya ”َرْكَعًة َمَن الصه
didalam waktu maka sungguhnya dia mendapat sembahyang dalam keadaan tunai. Adalah 
mafhumnya barang siapa tidak mendapat satu rakat didalam waktu maka dia tidak mendapat 
sembahyang yang tunai, bahkan jadilah sembahyangnya itu kadha. 

1376. Pahala kadha kurang daripada pahala tunai istimewa pula jika dia derhaka dengan 
mentakhirkannya. Haram sengaja mentakhirkan sembahyang hingga jatuh sebahagiannya 
diluar waktu sekalipun ianya salam yang pertama lagi pula jatuh sembahyang itu tunai. Akan 
tetapi jika dia masuk mengerjakan sembahyang pada hal tinggal daripada waktu kadar yang 
meluluskan sebayhang itu maka dia melanjutkannya dengan membaca bacaan umpamanya 
hingga keluar waktunya haruslah baginya yang demikian itu sekalipun tidak jatuh satu rakaat 
daripada sembahyangnya didalam waktu kerana dia menghabiskan waktunya dengan ibadat.  



1377. Maka diketahui daripada dua masaaah ini bahawa kadha tidak melazimkan derhaka dan dosa 
dan tunai tidak melazimkan ketiadaan derhaka dan ketiadaan dosa, kerana terkadang ada pada 
tunai itu derhaka dan dosa seperti pada masaalah pertama dan terkadang tidak ada pada kadha 
itu derhaka dan dosa seperti pada masaalah yang kedua.  

1378. Fasal pada menyatakan ijtihad pada waktu sembahyang. Bermula, barang siapa jahilkan waktu 
kerana awan atau ditahan didalam rumah yang gelap atau barang sebagainya wajiblah dia 
mengamalkan khabar orang yang dipercayai yang mengkhabarkan dia dari pengetahuannya 
tentang masuknya waktu sembahyang dengan musyahadah262 sekalipun orang itu seorang 
yang adil riwayat, atau dia mengamalkan azan orang yang dipercayai yang tahukan waktu-
waktu sembahyang jika ada azannya itu pada ketika cerah langit bukan pada ketika awan, 
kerana azan orang yang dipercayai seperti demikian itu adalah pada martabat khabarnya dari 
musyahadah. Maka tidak harus baginya ijtihad serta ujud kedua-duanya atau salah satu 
daripada keduanya kerana ujudnya itu seperti ujud nas.  

1379. Jika dia tidak perolehi kedua-duanya maka harus dia berijtihad dan harus dia mengamalkan azan 
ramai orang yang ghalib pada zannya betul azan mereka itu didalam waktu atau mengamalkan 
azan seorang yang amanah yang tahukan waktu-waktu sembahyang jika azannya itu pada 
ketika mendung263 sekalipun kerana dia tidak azan pada adatnya melainkan didalam waktu jua.  

1380. Jika dia tidak perolehi yang tersebut itu wajib atasnya ijtihad dengan wirid seperti membaca 
Quran atau  menderas atau dengan kepandaian seperti menjahit atau menyurat atau dengan 
barang sebagainya daripada tiap-tiap perkara yang dizankan masuk waktu denganya seperti 
kokok ayam, yang telah diuji betulnya didalam waktu, sama pada sekelian yang demikian itu 
yang melihat atau yang buta.  

1381. Harus ijtihad bagi orang yang dapat menghasilkan yakin masuknya waktu sembahyang dengan 
khabar atau dengan keluar dari rumah yang kelam untuk melihat matahari kerana bahawa pada 
keluar kepada melihat matahari itu ada masyaqqah, pada jumlah264.   

1382. Harus bagi ahli bintang dan ahli hisab mengamalkan hisabnya, tetapi tidak harus bagi orang lain 
bertaklid kepada keduanya.  

1383. Apabila seorang yang amanah mengkhabarkan masuknya waktu dengan ijtihadnya tidak harus 
bagi seorang yang melihat yang kuasa ijtihad bertaklid kepadanya. Adapun orang yang buta dan 
orang yang melihat yang lemah daripadanya maka harus baginya memilih diantara taklid 
kepadanya dan diantara ijtihad kerana menilik kepada lemahnya, pada jumlah.  

1384. Diketahui daripada sekelian yang tersebut itu bahawa haram sembahyang lagi tidak sah beserta 
syak pada masuk waktu kerana meninggalkan wajib dan ketiadaan satu syarat daripada syarat-
syarat sembahyang yang lagi akan datang kenyataannya. 

1385. Bermula, apabila seorang berijtihad pada waktu dan sembahyang kemudian dia tahu didalam 
waktu itu atau sebelumnya atau kemudiannya bahawa sembahyangnya itu jatuh sebelum 
waktunya wajib dia mengulang sembahyangnya kerana tidak sah sembahyang dengan ijtihad 
yang tidak kebilangan kerana nyata salahnya. Adapun jika dia tahukan jatuh sembahyangnya itu 
didalam waktu atau selepasnya atau tidak nyata halnya maka tidak wajib dia mengulanginya. 
Tetapi jika dia sembahyang tanpa ijtihad wajib dia mengulangi sembahyangnya sekalipun 
ternyata jatuh sembahyangnnya itu didalam waktu, dan derhakalah dia kerana taksirnya sebab 
eninggalkan ijtihad yang wajib diatasnya.  
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1386. Bermula, wajib diatas orang yang berijtihad mentakhirkan sembahyang hingga ghalib diatas 
zannya bahawa waktunya telah masuk, dan mentakhirkannnya hingga ditakuti luput 
sembahyang itu, maka ianya terafdhal. Demikianlah yang tersebut didalam Nihayah. 

1387. Syahadan. Sunat menyegerakan kadha sembahyang yang luput dengan sebab uzur seperti tidur 
dan lupa yang tidak terjadi daripada taksir atau seperti jahilkan wajib dan diuzurkan dia pada 
jahilnya sebab jauhnya dari orang Islam atau digagahi diatas meninggalkannya atau diatas 
mengerjakan yang menafikan sah sembahyangnya, kerana menyegerakan kelepasan 
zimmahnya dan kerana hadith Bukhari dan Muslim “ َمْن َناَم َعْن َصالٍَة أَْو َنَسَيَها َفْلُيَصلَِّها إََذا َذَكَرَها  ” 
artinya : siapa yang tidur lalu meninggalkan sembahyang atau lupakannya maka hendaklah dia 
mengkadhanya apabila dia ingatkannya. 

1388. Adapun jika tidur dan lupa itu terjadi selepas masuk waktu pada hal tidak ghalib diatas zannya 
akan terjaga didalam waktu maka wajiblah dia segerakan kadhanya kerana luputnya pada 
ketika itu dengan tidak ada uzur.  

1389. Demikian lagi tertib pada mengkadha sekelian sembahyang luput, seperti dikadhanya subuh 
sebelum zohor kemudian dikadhanya zohor sebelum asar, demikianlah hingga akhirnya. 
Samaada luput sekelian sembahyang itu tanpa uzur atau luput sebahagiannya dengan uzur dan 
sebahagiannya tanpa uzur, supaya dia keluar dari khilaf orang yang mewajibkan tertib. Inilah 
muktamad syeik hRamli didalam Nihayah. 

1390. Adapun muktamad syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah bahawa sunat tertib itu jika luput sekelian 
sembahyang  itu dengan uzur  atau luput sekeliannya tanpa uzur. Adapun jika luput 
sebahagianya dengan uzur dan sebahagianya tanpa uzur maka wajib diatasnya mendulukan 
kadha sembahyang yang luput tanpa uzur diatas yang luput dengan uzur sekalipun ketiadaan 
tertibnya, kerana tertib itu sunat jua dan menyegerakan kadha yang luput dengan tidak ada uzur 
itu wajib. Dari kerana ini wajiblah mendulukannya diatas sembahyang hadhir jika luas waktunya.  

1391. Demikian lagi sunat mendulukan sembahyang kadha diatas sembahyang hadhir yang dia tidak 
takutkan luputnya seperti dia boleh mendapat satu rakaat daripadanya didalam waktunya, 
sekalipun dia takutkan luput berjamaah pada sembahyang hadhir itu, supaya keluar dari khilaf 
mereka yang mewajibkannya dan kerana tersebut didalam hadith khandak bahawa nabi sawm 
pada hari khandak itu mengkadha sembahyang asar selepas masuk matahari, kemudian dia 
sembahyang maghrib.  

1392. Adapun jika dia takutkan luput sembahyang hadhir seperti tidak terboleh dia mendapat satu 
rakaat daripadanya didalam waktunya maka wajib diatasnya mendulukannya diatas 
sembahyang kadha kerana bahawa waktu itu tertentu baginya dan supaya ia tidak menjadi 
kadha pula. Ditanggungkan haram mengeluarkan sebahagian sembahyang daripada waktunya 
diatas selain rupa masaalah ini. Inilah muktamad syeikh Islam dan syekh Khatib Syarbini dan 
syeikh Ramli didalam Minhaj dan Mughni dan Niayah. 

1393. Adapun muktamad syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dan syara Bafadhal maka jika dia takutkan 
luput sembahyang hadhir seperti keluar sutu juzuknya dari waktunya sekalipun sedikit wajib 
diatasnya mendulukan sembahyang hadhir daripada kadha kerana haram mengeluarkan 
sebahagian sembahyang dari waktunya.  

1394. Jika dia masuk mengerjakan sembahyang hadhir kemudian dia ingatkan sembahyang yang luput 
wajib dia menyempurnakannya samaada picik waktunya atau luas, dan jika dia masuk 
mengerjakan kadha sembahyang luput pada hal dia zankan luas waktu sembahyang hadhir itu 
kemudian maka nyata picik waktunya daripada mendapatnya dalam keadaan tunai wajiblah dia 
memutuskannya dan mengerjakan sembahyang hadhir itu. 

1395. Bermula, barang siapa ada diatasnya sembahyang yang luput tanpa uzur wajib dia segera 
mengkadhanya. Wajib dia mentasarrufkan sekelian masanya untuk mengkadhanya. Maka tidak 



harus dia mengerjakan pekerjaan yang lain seperti sembahyang sunat atau tawaf atau barang 
sebagainya dan fardhu kifayah seperti sembahyang jenazah. Maka haram diatasnya 
mengerjakan sekelian yang tersebut itu selama masih ada lagi kadha itu diatasnya, melainkan 
apa yang tidak dapat tidak baginya seperti tidur dan kadha hajat dan menghasilkan nafkah dan 
belanja yang wajib diatasnya dan memperbuat perkara wajib yang lain yang picik waktunya 
yang dia takutkan luputnya. 

1396. Barang siapa yang ada diatasnya beberapa sembahyang yang luput yang tidak dia tahukan 
bilangannya, kata syeikh Qaffal : hendaklah dia kadha apa yang dia yakin telah ditinggalkannya, 
dan kata syeikh Husain : hendaklah dikadhanya apa yang lebih diatas apa yang dia yakin telah 
ditinggalkannya. Kata syeikh Ramli didalam Nihayah : ia adalah yang paling sahih.  

1397. Jika seorang terjaga dari tidurnya pada hal tidak tinggal daripada waktu sembahyang fardhu 
melainkan kadar yang meluluskan wudhuk atau setengahnya jua maka hukumnya seperti 
hukum orang yang luput sembahyang dengan uzur darinya. Maka tidak wajib dia segera pada 
mengkadhanya.  

1398. Jikalau seorang syak kemudian daripada keluar waktu sembahyang fardhu adakah telah 
diperbuatnya sembahyang itu atau tidak, wajib dia mengkadhanya. Adalah bandingannya 
seperti dia syak pada niat sekalipun kemudian daripada keluar waktunya. Bersalahan dengan 
keadaan jika dia syak kemudian daripada keluar waktunya adakah sembahyang itu wajib 
diatasnya atau tidak, maka tidak wajib atasnya suatu pun.  

1399. Barang siapa yang luput darinya sembahyang isyak adakah harus baginya sembahyang witir 
sebelum mengkadhanya, maka pada yang demikian itu dua wajah yang  paling sahih daripada 
keduanya tidak harus demikian itu baginya. 

1400. Syahadan. Sunat menjagakan orang yang tidur kerana sembahyang, istimewa pula pada ketika 
picik waktunya. Maka jika dia derhaka dengan tidurnya wajib atas sesiapa yang tahukan halnya 
menjagakan dia.  

1401. Demikian lagi sunat menjagakan orang yang tidur dihadapan mereka yang sembahyang atau 
yang tidur didalam saf awal atau yang tidur didalam mihrab masjid atau diatas tempat tinggi 
seperti sutuh rumah yang tidak ada pada kelilingnya suatu yang boleh menegah dia dari jatuh 
atau yang tidur kemudian daripada terbit fajar dan sebelum terbit matahari kerana bahawa bumi 
menyaringkan suaranya kepada Allah taala kerana tidur orang alim pada ketika itu atau yaag 
tidur kemudian daripada asar atau yang tidur seorang dirinya didalam bilik rumahnya yang sunyi 
kerana yang demikian itu makruh atau perempuan yang tidur telentang atau lelaki yang 
menyarap kerana kelakuan tidur seperti demikian itu dibenci Allah taala.  

1402. Demikian lagi sunat pula menjagakan orang lain untuk sembahyang tahajjud dan makan sahur, 
dan yang tidur yang ada pada tangannya  bau daging265 pada dan yang tidur di Arafah waktu 
wukuf kerana ia adalah waktu mencari pahala dan merendahkan diri. 

1403. Fasal pada menyatakan waktu-waktu yang ditegah sembahyang didalamnya dengan tegah 
tahrim. Bermula, haram sembahyang lagi tidak sah pada lima waktu yang dinamakan waktu 
karahah tahrim.  

1404. Pertamanya waktu terbit matahari hingga naiknya kadar segalah. Maka haram diatas seorang 
sembahyang ketika itu samaada dia telah memperbuat sembahyang subuh atau tidak.  

1405. Kedua waktu rembang matahari hingga gelincirnya. Adalah waktu rembang itu sangat picik tidak 
meluluskan daripada sembahyang melainkan takbir ihram jua. Maka jika seorang takbir ihram 
pada ketika itu haramlah ia diatasnya lagi tidak sah sembahyangnya. Melainkan rembang pada 

                                                           
 .Wallau a’lam . غمر . 265



hari jumaat maka tidak haram sembayang pada ketika itu, sekalipun dia tidak menghadhiri 
jumaat itu.  

1406. Ketiganya : waktu kuning matahari hingga tenggelamnya. Haramlah diatas seorang sembahyang 
pada ketika itu samada dia telah memperbuat sembahyang asar atau tidak.  

1407. Keempat : selepas sembahyang subuh tunai hingga terbit matahari. Maka haram sembahyang 
pada ketika itu diatas yang telah memperbuat subuh jua, tidak selainnya. Maka tidak haram ia 
sebelum memperbuatnya.  

1408. Kelima : kemudian daripada sembahyang asar tunai hingga kuning matahari. Maka  haram 
sembahyang ada ketika itu diatas yang telah sembahyang asar jua tidak orang lain. Maka tidak 
haram ia sebelum memperbuatnya. 

1409. Inilah lima perkara daripada waktu karahah tahrim. Maka diketahui daripada yang tersebut itu 
bahawa karahah tahrim itu berkaian dengan masa pada tiga waktu yang pertama dan berkaitan 
dengan perbuatan pada dua yang terkemudian. Maka dua waktu yang kemudian ini luas bagi 
orang yang memperbuat sembahyang subuh dan asar pada awal waktunya dan picik bagi orang 
yang memperbuat keduanya pada akhir waktunya.  

1410. Adapun sembahyang yang diharamkan didalam waktu-waktu yang lima maka ia adalah 
sembahyang yang tidak mempunyai sebab iaitu sembahyang sunat mutlak dan sembahyang 
tasbih, atau yang mempunyai sebab yang terkemudian daripadanya seperti sembahyang sunat 
ihram yang diperbuat pada tempat yang lain daripada tanah haram Makkah dan sembahyang 
istikharah.  

1411. Adapun sembahyang yang mempunyai sebab yang terdahulu daripadanya atau yang beserta 
dengannya seperti sembahyang kadha fardhu atau sunat dan sembahyang jenazah dan 
sembahyang minta hujan dan sembahyang gerhana dan  sembahyang nazar dan sembahyang 
hari raya dan sembahyang dhuha dan sembahyang sunat tawaf dan sunat wudhuk dan 
sembahyang tahiyyat masjid dan sujud syukur dan sujud tilawah maka tidak haram ia didalam 
waktu-waktu yang lima itu, kerana tersebut didalam hadith Bukhari dan Muslim bahawa nabi 
sawm luput darinya sembahyang sunat ba’diah zohor maka dikadhanya selepas sembahyang 
asar, dan telah ijmak sekelian ulamak diatas harus sembahyang jenazah kemudian daripada 
sembahyang subuh dan ‘asar, maka dikiaskan dengannya sembahyang yang lain daripadanya. 
Ditanggungkan tegahan pada apa yang telah disebutkan itu diatas sembahyang yang tidak 
mempunyai sebab atau mempunyai sebab yang terkemudian daripadanya. Tetapi jika sengaja 
mentakhirkan sembahyang kadha kepada waktu-waktu itu supaya dikadhanya didalamnya atau 
sengaja masuk kedalam masjid dalam waktu itu dengan kasad tahiyyat masjid jua maka iaitu 
haram lagi tidak sah sembahyangnya.  

1412. Adapun tanah haram Makkah samaada masjidilharam atau selainnya maka tidak haram padanya 
memperbuat sekelian yang tersebut itu didalam waktu-waktu itu kerana sabda nabi sawm “ َيا َبنَى  

َة َساَعٍة َشاَء َمَن لَْيٍل أَْو َنَهارٍ   artinya : wahai sekelian anak  ,”َعْبَد َمَناٍف الَ َتْمَنُعوا أََحًدا َطاَف بََهَذا اْلَبْيَت َصلهى أّيه
cucu Abdul Manaf jangan kamu tegah seorang yang tawaf dibaitullah ini dan yang sembahyang 
pada sebarang ketika yang dikehendakinya daripada malam atau siang. Meriwayatkannya 
Turmizi dan selainnya.  

1413. Bermula, yang dikehendaki dengan terkemudian atau terdahulu atau bersamaan dengan sebab 
itu adalah dengan nisbah kepada sembahyang jua. Inilah muktamad syeikh Ibnu Hajar dan 
syeikh Ramli didalam Tuhfah dan Nihayah kerana mengikut apa yang tersebut didalam Majmuk, 
bukan dengan nisbah waktu karahah seperti yang tersebut didalam Raudhah. Maka 
sembahyang jenazah sebabnya menyucikan mayat dan sembahyang kadha sebabnya ingatkan 
sembahyang yang lupa dan sembahyang minta hujan sebabnya kemarau dan sembahyang 
gerhana sebabnya gerhana dan sembahyang nazar sebabnya nazar dan sembahyang tawaf 



sebabnya tawaf dan sembahyang tahiyyat masjid sebabnya masuk masjid dan sembahyang 
sunat wudhuk sebabnya wudhuk. Maka sekelian sebab sembahyang yang tersebut itu terdahulu 
diatas kaul pertama yang muktamad, dan diatas kaul yang kedua jika ia terdahulu daripada 
waktu karahah maka ia adalah sebab yang terdahulu dan jika tidak maka ianya sebab yang 
bersamaan.  

1414. Bermula, sembahyang mu’adah kerana tayammum atau kerana sembahyang sendirian tidak 
adalah sebabnya melainkan beserta jua, kerana mustahil ujud sebabnya sebelum daripada 
waktu. Seperti demikian itu sembahyang hari raya dan sembahyang dhuha kerana diperbuat 
diatas masuk waktu keduanya dengan terbit matahari. Demikianlah yang tersebut didalam 
Tuhfah.  

1415. Demikian lagi haram lagi tidak sah sembahyang diatas orang yang telah hadhir didalam masjid 
tatkala khatib sudah duduk diatas mimbar sekalipun sembahyang itu mempunyai sebab atau 
ianya kadha yang luput dengan tidak uzur dan sebelum khatib membaca khutbah. 

1416. Haram pula diatasnya melanjutkan sembahyang yang dia telah masuk mengerjakannya sebelum 
khatib naik keatas mimbar, kemudian dia naik keatasnya pada hal dia masih didalam 
sembahyangnya, bahkan wajib diatasnya pada ketika itu menyimpankan sembahyangnya diatas 
dua rakaat jua. Inilah hukum orang yang telah hadhir didalam masjid.  

1417. Adapun orang yang baru masuk masjid pada ketika itu maka sanat dia sembahyang tahiyyatul 
masjid dua rakaat kerana disuruhkan dengannya pada satu hadith sahih, tetapi wajib dia 
menyingkatkannya diatas kadar yang tak dapat tidak daripadanya. Jikalau dia belum 
sembahyang sunat jumaat maka hendaklah diniatkannya sunat jumaat beserta dengan tahiyyat 
masjid itu dan janganlah dikerjakan selepasnya kerana haram diatasnya pada ketika itu 
melebihkan diatas dua rakat pada tiap-tiap hal. Inilah jika dia tidak takutkan luput takbir ihram 
berserta dengan imam. 

1418. Adapun jika dia takutkankannya seperti dia masuk kedalam masjid pada akhir khutbah dan ghalib 
diatas zannya bahawa jika dia sembahyang tahiyyat masjid nescaya luputlah darinya takbir 
ihram bersama imam maka janganlah dia sembahyang tahiyyat masjid kerana bahawa tahiyyat 
masjid pada ketika itu makruh, bahkan hendaklah dia berdiri hingga didirikan sembahyang 
jumaat, dan janganlah dia duduk pada ketika itu kerana makruh duduk sebelum tahiyyat masjid. 
Jikalau disembahyangkan tahiyyat masjid pada ketika qamat maka ianya lebih makruh lagi.  

1419. Fasal pada menyatakan orang yang wajib sembahyang diatasnya dan perkara yang disebutkan 
besertanya. Bermula tidak wajib sembahyang melainkan diatas tiap-tiap orang Islam yang baligh 
lagi berakal, lelaki atau perempuan atau khunsa, lagi suci dari haid dan nifas. Maka tidak wajib 
ia diatas kafir asli pada pihak tuntutan dengannya didunia kerana tidak sah sembahyang 
daripadanya kerana bahawa kafir zimmi tidak dituntut ia dengan suatu jua pun didalam dunia ini 
dan kafir selain zimmi dituntut dengan masuk Islam atau membayar jizyah. Akan tetapi wajib 
diatas kafir asli itu pada pihak siksaan diakhirat diatas meninggalkan sembahyang didunia, dan 
demikian lagi meninggalkan zakat dan puasa dan selainnya daripada cabangan-cabangan 
syariah, kerana ia dapat memperbuatnya dengan masuk Islam.  

1420. Dan tidak wajib ia diatas kanak-kanak dan yang gila dan yang pitam dan yang mabuk kerana 
ketiadaan taklif pada mereka itu, dan tidak wajib ia diatas perempuan yang berhaid dan yang 
bernifas kerana tidak sah sembahyang dari keduanya dan lagi kerana bahawa mereka itu 
diberati diatas meninggalkannya.  

1421. Maka apabila kafir asli memeluk Islam tidak wajib diatasnya dan tidak sunat baginya mengkadha 
sembahyang yang luput ketika kufurnya, bahkan haram dia mengkadhanya lagi tidak sah  
kerana  menggemarkan dia pada Islam, dan lagi kerana firman Allah taala “ قُْل لَلهَذْيَن َكَفُروا إَْن َيْنَتَهوا  

 artinya : katakan kepada orang-orang yang kufur: jika mereka memeluk Islam ”ُيْغَفْر لَُهْم َما َقْد َسلَفَ 



diampunkan bagi mereka itu apa yang telah terdahulu daripada dosa mereka, dan lagi kerana 
bahawa jika dituntut daripadanya mengkadha segala ibadat yang didalam masa kufurnya 
nescaya adalah ia jadi sebab bagi cuainya dari Islam kerana banyak masyaqqah padanya, 
istimewa pula apabila telah lalu kebanyakkan umurnya didalam kufur. Apabila seorang kafir 
memeluk Islam diberi dia pahala apa yang telah dibuatnya didalam kufurnya daripada segala 
amalan kebajikan yang tidak perlu kepada niat seperti memerdekakan sahaya dan bersedekah 
dan barang sebagainya. Demikianlah yang tersebut didalam Nihayah dengan dinakalkan 
daripada Majmuk. 

1422. Adapun kafir yang tidak asli iaitu yang murtad apabila dia Islam maka wajib dia  mengkadha 
sembahyang yang luput darinya didalam masa murtadnya, hinggakan masa gila didalam 
murtadnya. Wajib dia mengkadha sembahyang didalam masa itu kerana dibesarkan pekerjaan 
sembahyang diatasnya. Bersalahan masa haid dan nifas yang didalam riddah, maka tidak wajib 
diatas perempuan murtad yang berhaid atau bernifas mengkadha sembahyang didalam masa 
haid atau nifasnya itu. 

1423. Bermula, beza diantara yang demikian itu bahawa perempuan yang berhaid dan yang bernifas itu 
diberati diatas meninggalkan sembahyang didalam masa haid dan nifasnya maka 
mengkadhanya adalah membayar apa yang dia disuruh meninggalkannya, sedang orang gila 
tidak diberati meninggalkan sembahyang didalam masa gilanya maka tidak dikatakan bahawa 
dia membayar apa yang disuruh dia meninggalkannya. 

1424. Dan tidak wajib diatas kanak-kanak lelaki atau perempuan apabila dia baligh mengkadha 
sembahyang yang luput darinya didalam masa kanak-kanaknya kerana ketiadaan taklif baginya, 
tetapi sunat dia mengkadhanya. 

1425. Syahadan. Apabila genaplah umur kanak-kanak itu tujuh tahun dan adalah dia pada ketika itu 
mumayyiz iaitu yang makan dan minum dan istinja dengan sendirinya wajiblah diatas walinya 
iaitu bapanya atau datuknya atau pemegang wasiat bapanya atau pemegang wasiat datuknya 
atau petugas dari pihak kadhi mengajarinya apa yang tak dapat tidak diketahui daripada 
perkara-perkara agama Islam yang dharuri266 lagi yang sama padanya orang yang awam dan 
yang khawas yang jadi kafir barang siapa yang menyangkalinya. Seperti bapa adalah orang 
yang memungut budak dan tuan sahaya dan orang yang memegang simpanan dan peminjam 
dan imam dan sekelian orang Islam pada kanak-kanak yang tidak mempunyai wali. 

1426. Maka sebahagian daripada yang demikian itu adalah mengenali Allah  dan mengenali rasul-
rasulNya dan mengambil sekelian yang diwajibkan dan menjauhi sekelian yang diharamkan.  

1427. Maka wajib diatas mereka itu mengajarnya tentang yang demikian itu dan mengajar bahawa nabi 
kita Muhammad sawm diperanakkan di Makkah, nama bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib dan 
nama ibunya Aminah, dia daripada arab berbangsa Quraisy, elok rupa parasnya dan baik 
perangainya dan putih warna kuitnya, Allah menjadikannya sebagai nabi dan rasukNya di 
Makkah, maka dia adalah nabi dan pesuruh Allah kepada sekelian makhluk, dan wafat di 
Madinah dan dikuburkan di Madinah yang bercahaya dengan cahayanya sawm. 

1428. Wajib pula diatas mereka ketika itu menyuruhnya mengerjakan sembahyang tunai dan kadha 
dan puasa dan selainnya daripada segala amalan syariah yang zahir, sekalipun sunat seperti 
bersugi. Wajib diatas mereka itu menegahnya dari berbuat segala yang diharamkan seperti zina 
dan liwat dan mencuri dan minum arak dan mengumpat dan mengadu-ngadu dan mencaci dan 
berdusta dan barang sebagainya.  

                                                           
266 . yang mudah diketahui – yang asas. 



1429. Apabila genap umur anak-kanak yang mumayyiz itu sepuluh tahun wajib diatas mereka itu 
memukulnya diatas meninggalkan sembahyang tunai atau kadha atau puasa atau 
meninggalkan satu syarat daripada sekelian syaratnya atau meninggalkan selainnya daripada 
itu daripada amalan-amalan syariah yang zahir, atau diatas memperbuat suatu daripada yang 
diharamkan kerana sabda nabis sawm “ الََة َوُهْم أَْبَناُء َسْبٍع َواْضَرُبْوُهْم َعلَْيَها َوُهْم أَْبَناُء َعَشَر   ُمُروا أَْوالََدُكْم بَالصه

قُ  وا َبْيَنُهْم فَى اْلَمَضاَجعَ َوَفرِّ ” artinya : suruh anak-anak kamu mengerjakan sembahyang pad hal 
mereka itu berumur tujuh tahun dan pukul mereka diatas meninggalkannya pada hal mereka itu 
berumur sepuluh tahun dan ceraikan diantara mereka pada tempat tidur mereka. Dikiaskan 
dengan sembahyang akan puasa dan selainnya.  

1430. Kata Azrai’e : sahaya yang kecil yang mumayyiz apabila tidak diketahui Islamnya tidak disuruh 
dia mengerjakan sembahyang kerana diihtimalkan keadaannya kafir dan tidak ditegah dia 
darinya kerana tidak diyakinkan kufurnya. Intaha. Kata syeikh Ramli didalam Nihayah : ia adalah 
yang sahih. Kata syeikh Ibnu hajar didalam Tuhfah : yang paling ada wajah adalah sunat 
menyuruh dia sembahyang supaya dia jinak dengannya selepas balighnya, dan ihtimal kufurnya 
itu hanyalah menegah wajibnya jua tidak sunatnya. 

1431. Bermula, tidak gugur wajib menyuruh dan memukul dari wali kanak-kanak itu melainkan apabila 
dia baligh dalam keadaan cerdik.  

1432. Bermula, upah mengajarinya akan yang tersebut itu Quran dan adab-adab dikeluarkan daripada 
hartanya, jika dia mempunyai harta. Jika dia tidak mempunyai harta maka diatas bapanya 
sekalipun terkeatas, kemudian diatas ibunya sekalipun terkeatas.  

1433. Bermula, makna wajib upah itu pada hartanya sama seperti zakatnya dan nafkah sara hidupnya 
dan gantian barang yang dia binasakan adalah upah itu tetap didalam zimmahnya dan wajib 
walinya mengeluarkannya (dari hartanya itu). Maka jika upah itu kekal hingga dia baligh 
sekalipun hartanya binasa wajiblah dia mengeluarkannya. 

1434. Bermula, telah disebutkan oleh syeikh Sam’ani pada isteri yang kecil yang mempunyai ibu dan 
bapa bahawa wajib suruh dan pukul itu diatas ibu bapanya jua, kemudian jika keduanya tidak 
ada maka diatas suaminya. Intaha. Maka dari kata-kata syeikh Sam’ani ini bahawa wajib diatas 
suami menyuruh isterinya yang kecil mengerjakan sembahyang dan wajib dia memalunya diatas 
meninggalkannya jika dia tidak mempunya ibu bapa. Adapun jika isterinya itu baligh atau ada 
baginya ibu bapa maka tidak wajib atasnya yang demikian itu.  

1435. Yang tersebut didalam Fatawa Ibnu Barazi bahawa wajib atas suami menyuruh isterinya 
mengerjakan sembahyang dan wajib dia memukulnya diatas meninggalkannya. Intaha. Maka 
zahirnya wajib diatas suaminya yang demikian itu samada isterinya itu baligh atau belum baligh. 
Zahir ibarat syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah mengiktikmadkan apa yang didalam Fatawa Ibnu 
Barazi itu kerana yang demikian itu sejumlah daripada menyuruh dengan berbuat makruf dan 
menegah daripada berbuat mungkar. Bersalahan syeikh Ramli didalam Nihayah.  

1436. Tidak ada kadha diatas orang gila atau mabuk apabila dia sembuh darinya jika ianya tidak 
dengan ta’addi267 dan tidak didalam masa riddah dan tidak ia didalam masa mabuk atau pitam 
yang terjadi dengan ta’addi. Adapun jika ada gilanya atau pitamnya atau mabuknya itu dengan 
ta’addi wajiblah kadha diatasnya. 

1437. Demikian lagi jika ianya didalam masa riddah seperti bahawa seorang murtad kemudian dia gila 
atau pitam atau mabuk dengan tidak ta’addi, wajib diatasnya mengkadha sembahyang yang 
didalam masa gila atau masa pitam atau masa mabuk itu. 

                                                           
267 . melampaui batasan, iaitu sengaja melakukan sebabnya yang haram. 



1438. Demikian lagi jika ianya didalam masa pitam atau masa mabuk dengan ta’addi seperti bahawa 
dia pitam atau mabuk dengan ta’addi kemudian gila atau pitam atau mabuk dengan tidak ta’addi 
, wajibah dia mengkadha sembahyang yang didalam masa gila atau masa pitam atau masa 
mabuk itu, tidak masanya yang terhasil kemudian daripadanya.  

1439. Maka ianya bersalahan dengan masa gila orang yang murtad kerana bahawa orang yang gila 
didalam murtadnya murtad didalam gilanya pada hukum, dan orang yang gila didalam 
mabuknya tidak dia mabuk sepanjang gilanya kerana bahawa mabuknya itu ada baginya 
kesudahan yang berhenti dan hilang ia padanya, bersalahan dengan riddah tidak ada baginya 
kesudahan yang ia berhenti padanya melainkan dengan Islam maka tidak diperolehi Islam pada 
ketika itu. 

1440. Bermula zahir kalam fuqaha’ seperti yang tersebut itu bahawa pitam itu menerima kedatangan 
pitam yang lain begitu juga mabuk, bersalahan gila, dan bahawa dapat dibezakan yang pertama 
selepas daripada datang yang kedua diatasnya kerana pitam itu sejenis penyakit dan para tabib 
yang mahir mempunyai pengetahuan pada membezakan sebahagian daripada jenis-jenisnya 
daripada sebahagian yang lain. Bersalahan gila.  

1441. Sunat kadha bagi orang yang gila dan yang pitam dan yang mabuk. 
1442. Tidak ada kadha diatas perempuan yang berhaid atau bernifas  apabila dia suci dari keduanya 

sekalipun dia didalam riddah. Haram dia mengkadhanya. Inilah yang tersebut didalam Tuhfah. 
Yang tersebut didalam Majmuk makruh dia mengkadhanya. 

1443. Syahadan. Nyatalah dari sekelian yang tersebut itu bahawa segala mani’ yang menegah wajib 
sembahyang itu tujuh perkara. Pertamanya kanak-kanak, iaitu keadaan seorang itu belum 
baligh, keduanya kufur asli, ketiganya gila, keempatnya pitam, kelimanya mabuk, keenamnya 
haid, ketujuhnya nifas. 

1444. Telah terdahulu didalam bab menyatakan waktu-waktu sembahyang bahawa waktu dharurat itu 
adalah waktu yang hilang mani’ yang menegah wajib sembahyang. Maka inilah perkataan yang 
menyatakan waktu dharurat dan hukumnya.  

1445. Bermula, jikalau hilang segala mani’ yang tersebut itu dari seorang seperti bahawa baligh 
seorang kanak-kanak atau Islam seorang kafir asli atau siuman seorang yang gila atau yang 
pitam atau yang mabuk atau suci perempuan berhaid atau bernifas pada hal masih tinggal 
daripada akhir waktu oleh kadar masa takbir ihram atau lebih dan selamat dia dari kedatangan 
mani’ itu kadar masa toharah dan sembahyang nescaya wajiblah dia mengkadha sembahyang 
itu, kerana dia mendapat satu juzuk daripada waktunya. Adalah bandingannya sepertimana 
wajib atas musafir yang sembahyang qasar mentamamkan sebahyangnya sebab mengikut 
orang yang sembahyang tamam pada satu juzuk daripada sembahyangnya.  

1446. Adapun jika tidak tinggal daripada akhir waktu itu kadar masa takbir ihram atau tidak selamat dia 
daripada kedatangan mani’ kadar masa yang tersebut itu tidaklah wajib dia mengkadha 
sembahyang itu.  

1447. Wajib pula diatasnya serta yang demikian itu mengkadha sembahyang yang sebelumnya jika ia 
boleh dijamakkan dengannya lagi pula dia selamat dari kedatangan mani’ kadar masa 
sembahyang itu dan toharahnya. Adapun jika sembahyang itu tidak dapat dijamakkan 
dengannya atau tidak selamat dia daripada kedatangan mani’ kadar masa yang tersebut itu 
tidaklah wajib diatasnya mengkadha sembahyang itu hanya wajib atasnya mengkadha 
sembahyang yang punya waktu itu jua.  

1448. Maka nyatalah dari yang demikian itu bahawa wajib diatasnya kadha zohor beserta kadha asar 
dengan mendapat kadar masa takbir pada akhir waktu asar, dan wajib atasnya kadha maghrib 
beserta kadha isyak denga mendapat kadar masa takbir ihram pada akhir isyak jika dia selamat 
dari kedatangan mani’ kadar yang meluluskan dua sembahyang itu dengan toharahnya, kerana 



waktu asar itu waktu bagi zohor dan waktu isyak itu waktu bagi maghrib pada ketika uzur maka 
pada ketika dharurat lebih utama.  

1449. Tidak wajib isyak beserta subuh dan tidak wajib subuh beserta zohor dan tidak wajib asar 
beserta maghrib kerana setiap daripada sembahyang isyak dan subuh dan asar itu tidak dapat 
dijamakkan beserta sembahyang yang selepasnya.  

1450. Tersebut didalam Tuhfah : jikalau seorang kanak-kanak baligh maka dia gila sebelum berlalu 
kadar yang meluluskan masa toharah dan sembahyang, tidaklah wajib diatasnya sembahyang 
itu sekalipun hilang gilanya dengan segera, diatas kehendak itlak mereka itu. Tetapi jika hilang 
mani’ dan dia mendapat pada akhir waktu asar kadar satu rakaat kemudian maka datang pula 
mani’ selepas dia mendapat daripada waktu maghrib kadar yang meluluskan maghrib wajiblah 
diatasnya maghrib jua kerana mendulukannya sebab keadaannya tuan waktu dan waktu masa 
yang lebih tidak memadai bagi asar, maka tidaklah wajib ia. Inilah jika dia tidak masuk 
mengerjakan asar sebelum masuk matahari. Adapun jika dia sembahyang asar sebelumnya 
tertentulah asar itu diatasnya kerana dia tidak dapat mengerjakan maghrib itu.  

1451. Jika hilang mani’ itu dan dia dapati daripada waktu asar kadar dua rakaat dan daripada waktu 
maghrib kadar dua rakaat umpamanya wajiblah diatasnya asar sahaja, sama seperti keadaan 
jikalau dia mendapat daripada waktu asar kadar dua rakaat dan daripada waktu maghrib empat 
rakaat bagi yang bermukim atau kadar dua rakaat bagi musafir maka tertentulah diatasnya asar 
sahaja kerana bahawa ia adalah yang diikut, tidak zohor, kerana ia yang mengikut.  

1452. Jika hilang mani’ itu dan dia dapati daripada akhir waktu isyak kadar takbir ihram kemudian maka 
dia sunyi dari mani’ kadar masa sembilan rakaat bagi mukim atau tujuh rakaat bagi musafir 
wajib diatasnya tiga sembahyang iaitu subuh dan isyak dan maghrib, atau dia sunyi daripadanya 
kadar tujuh rakaat atau enam rakaat wajiblah diatas yang mukim subuh dan isyak sahaja, atau 
dia sunyi daripadanya kadar lima rakaat atau kurang tidak wajib atasnya melainkan subuh 
sahaja kerana bahawa masa yang lebih daripada kadar subuh itu sekalipun meluluskan maghrib 
yang mengikut isyak tetapi tidak dapat mewajibkannya dengan tidak ada yang diikutnya.  

1453. Jika hilang mani’ itu dan dia mendapat daripada akhir waktu isyak kadar tiga rakaat maka datang 
pula mani’ tidak wajib diatasnya isyak itu kerana dia tidak mendapat daripada masanya kadar 
yang meluluskannya dan tidak wajib pula maghrib diatasnya sekalipun dia mendapat daripada 
masa isyak itu kadar yang meluluskanya kerana bahawa ia adalah pengikut isyak yang tidak 
wajib diatasnya, maka tidak wajib pula ia diatasnya kerana tidak dapat diwajibkan yang 
mengikut dengan tidak wajib yang diikut. 

1454. Jika baligh kanak-kanak dengan tahun didalam sembahyangnya wajib dia menyempurnakannya 
dan memada ia baginya kerana bahawa dia disuruh dengannya dan dipukul diatas 
meninggalkannya dan dia telah menunaikannya dengan syaratnya maka tidak memberi bekas 
oleh perubahan keadaannya dengan sempurna didalam sembahyangnya adalah bandingannya 
seperti sahaya yang merdeka didalam sembahyang zohor pada hari jumaat sebelum luput 
jumaat.  

1455. Bermula, keadaan permulaan sembahyang itu sunat tidak menegah jatuh yang tinggal 
daripadanya sebagai wajib. Bandingannya seperti haji sunat dan seperti puasa sunat yang pada 
pertengahannya dinazarkan menyempurnakannya. Akan tetapi sunat dia mengulang 
sembahyang disini dan pada yang lagi akan datang supaya dia keluar dari khilaf. 

1456. Jikalau dia baligh kemudian daripada sembahyang didalam waktu dengan tahun atau selainnya 
tidak wajib dia mengulangnya sekalipun ianya jumaat kerana bahawa dia telah menunaikan 
tugasannya didalam waktu seperti yang telah disuruh maka tidak lazim dia mengulangnya 
bandingannya seperti sembahyang sahaya perempuan dengan terbuka kepalanya maka dia 
merdeka kemudian daripada sembahyangnya. 



1457. Bermula tempat ini dan apa yang dahulu itu adalah jika kita katakan bahawa niat fardhu itu tidak 
melazimi kanak-kanak atau telah dia niatkannya. Adapun apabila kita kata bahawa niat fardhu 
itu melaziminya dan tidak dia niatkannya maka wajib diatasnya mengulang sembahyangnya 
inilah hasil yang tersebut didalam Tuhfah. Kata syeikh Ramli didalam Nihayah : samaada pada 
tidak wajib ulang sembahyang itu diniatkan fardhu atau tidak, kerana diperbuat diatas barang 
yang lagi akan datang daripada bahawa yang paling rajih adalah tidak wajib meniatkan fardhu 
pada hak kanak-kanak.  

1458. Akan tetapi jika khunsa sembahyang zohor pada hari jumaat kemudian ternyata keadaannya 
lelaki dan dapat dia sembahyang jumaat wajiblah dia sembahyang jumaat itu.  

1459. Bermula, jikalau kanak-kanak mengerjakan haji kemudian dia baligh wajib dia mengulang 
hajinya. Maka ia bersalahan dengan sembahyang. Adapun perbezaan diantara keduanya maka 
bahawa kanak-kanak disuruh mengerjakan sembahyang dan dipukul diatas meninggalkannya 
seperti yang telah lalu kenyataannya, bersalahan haji maka tidak disuruh dia mengerjakannya 
dan tidak dipukul dia diatas meninggalkannya. Dan lagi pula kerana haji tatkala adalah wajibnya 
itu sekali didalam seumur kita disyaratkanlah jatuhnya didalam keadaan seorang itu sempurna 
iaitu keadaannya baligh.  

1460. Apabila datang mani’ keatas seorang didalam waktu seperti bahawa dia gila atau pitam atau 
berhaid atau bernifas selepas masuk waktu wajib dia mengkadha sembahyang yang empunya 
waktu itu dengan syarat jika dia mendapati waktu yang sebelum kedatangan mani’ itu 
meluluskan kadar sembahyang dengan seringan-ringan mungkin, kerana dia telah mendapat 
daripada waktu kadar yang dapat dia memperbuat sembahyang didalamnya, maka tidak gugur 
ia dengan sebab datang mani’ kemudiannya. Adalah bandingannya seperti keadaan jikalau 
binasa harta nishab selepas sempurna tahunnya dan selepas dapat mengeluarkan zakatnya 
maka bahawa zakat itu tidak gugur sebab binasa harta itu.  

1461. Tidak disyaratkan memperoleh masa yang meluluskan kadar toharah melainkan toharah yang 
tidak sah didulukan daripada waktu seperti tayammum dan wudhuk orang yang sentiasa hadath. 
Maka tak dapat tidak daripada mensyaratkan masa yang meluluskannya.  

1462. Adapun jika dia mendapati yang dahulu daripada datang mani’ itu tidak meluluskan kadar 
sembahyang maka tidaklah wajib dia mengkadha sembahyang itu.  

1463. Wajib pula dia mengkadha sembahyang yang sebelumnya dengan syarat jika ia boleh 
dijamakkan dengannya lagi didapatinya pula daripada waktu itu kadar yang meluluskannya. 
Adapun jika ia tidak patut dijamakkan dengannya atau tidak didapatinya daripada waktu itu 
kadar yang meluluskannya tidaklah wajib dia mengkadhanya hanya wajib dia mengkadha 
sembahyang yang empunya waktu sahaja.  

1464. Tida wajib atasnya sembahyang yang selepasnya sekalipun ia boleh dijamakkan dengannya lagi 
diperoleh daripada masa itu kadar yang meluluskannya hanyalah kerana waktu sembahyang 
yang pertama tidak sesuai bagi sembahyang yang kedua melainkan apabila disembahyankan 
keduanya secara jamak, sedang waktu sembahyang yang kedua sesuai bagi sembahyang yang 
pertama diatas itlak. 

1465. Contoh: jika umpama seorang perempuan gila didalam waktu zohor sekeliannya dan siuman dia 
pada akhirnya maka selepas masuk waktu asar datanglah haidnya maka ditilik ; jika ada 
datangnya itu selepas lalu waktu itu kadar yang meluluskan sembahyang asar sahaja iaitu kadar 
empat rakaat jika dia bermukim atau kadar dua rakaat jika dia musafir nescaya tidak wajib 
diatasnya melainkan sembahyang asar jua.  

1466. Jika datang itu selepas lalu daripada masa itu kadar yang meluluskan sembahyang zohor dan 
asar iaitu kadar lapan rakaat jika dia bermukim atau kadar empat rakaat jika dia musafir 
nescaya wajib diatasnya mengkadha dua sembahyang itu.  



1467. Jika toharahnya umpama tayammum daripapa apa yang tidak sah didulukan daripada waktu 
maka disyaratkan pula kadar yang meluluskannya daripada waktu itu. 

1468. Syahadan. Diketahui daripada bahasan yang telah terdahulu pada masaalah hilang mani’ dan 
daripada contoh yang tersebut itu bahawa tempat wajib sembahyang yang sebelumnya disini 
dengan syarat yang tersebut itu adalah jika ada diatasnya mani’ didalam waktunya. Adapun jika 
tidak ada diatasnya mani’ didalam waktu itu dan telah diperbuatnya sembahyang itu didalam 
waktunya tidaklah wajib dia mengkadhanya kerana dia telah memperbuatnya dalam masa dia 
sunyi daripada mani’ itu. Jika umpamanya dia tidak memperbuatnya kerana uzur atau selainnya 
wajib dia mengkadhanya diatas itlak, samaada ia patut dijamakkan sertanya atau tidak dan 
samaada dia mendapat daripada masa itu kadar yang meluluskannya atau tidak.  

1469. Fasal pada menyatakan azan dan iqamah, artinya bang dan qamat. Bermula, arti azan pada 
bahasa : pemberitahuan suatu semata-mata samaada ia waktu sembahyang atau lainnya, 
seperti firman Allah taala ( َوأََذاٌن َمَن هللاَ َوَرُسْولَهَ   ) artinya pemberitahuan daripada Allah taala dan 
Pesuruhnya, dan artinya pada syara’ : artinya zikir yang tertentu yang diketahui waktu 
sembahyang fardhu dengannya. Dan arti iqamah pada bahasa : mendirikan, dan artinya pada 
syara’ : zikir yang tertentu yang lagi akan datang kenyataannya. Dinamakan zikir itu dengan 
iqomah kerana bahawasanya ia membangunkan kepada sembahyang.  

1470.  Bermula,  asal  pada  azan dan qamat sebelum daripada ijmak adalah firman Allah taala ( إََذا  

الََة َيْوَم اْلُجْمَعَة َفاْسَعْوا إَلَى َذْكَر هللاَ ُنودَ  َْ لَلصه )  artinya : apabila diseru kamu  untuk sembahyang pada hari 
jumaat maka pergilah kepada zikrullah  iaitu  sembahyang,  dan sabda nabi sawm ( إََذا َحَضَرَت  

ْن لَُكْم  أَ  الَةُ َفاْلُيَؤذِّ َحُدُكمْ الصه ) artinya: apabila hadhir waktu sembahyang maka hendaklah azan untuk 
kamu oleh seorang daripada kamu. Meriwayatkannya Bukhari dan Muslim.  

1471. Tersebut didalam Abu Daud dengan isnad yang sahih daripada Abdullah bin Zaid bin Abdu 
Rabbih bahawasanya dia berkata tatakala nabi sawm menyuruh diperbuatkan naqus untuk 
dipalu untuk menghimpunkan orang ramai kepada sembahyang, tiba-tiba  aku tidur maka 
berkeliling dengan aku pada hal aku didalam tidur itu seorang  yang menanggung naqus pada 
tangannya maka kata ku: hai hamba Allah engkau jualkah naqus itu? Maka katanya : apa 
engkau nak buat dengannya maka kataku : aku seru orang ramai dengannya kepada 
sembahyang. Maka katanya : biar aku tunjuki engkau apa yang lebih baik daripada naqus ini. 
Maka kataku: tunjukkanlah ia kepada aku. Maka katanya : engkau kata Allahu akbar Allahu 
akbar, hingga akhir kalimah azan. Kemudian undurlah orang itu daripada kudungan268 tidak 
jauh kemudian maka dia berkata pula kepada ku : dan engkau kata apabila engkau dirikan 
sembahyang “Allahu akbar Allahu akbar” hingga akhir kalimah iqamah. Maka tatkala masuk pagi 
hari aku datanglah aku kepada nabi sawm, aku khabarkan dia dengan apa yang aku lihat 
didalam mimpi ku. Maka sabda nabi sawm ( َها ُرْؤَيا َحقٍّ إَْن َشاَء هللاُ   ُه . إَنه قُْم َمَع باَلٍَل َفأَْلَق َعلَْيَه َما َرأَْيَت، َفإَنه

 artinya : bahawasanya ia mimpi yang sebenar, insyaAllah taala. Bangunlah kamu  (أَْنَدى َمْنَك َصْوًتا
bersama Bilal maka sampaikan kepadanya apa yang  kamu lihat didalam mimpi kamu itu kerana 
bahawasanya dia lebih lanjut suaranya daripada kamu. Maka bersegeralah aku menyampaikan 
kepadanya maka azanlah Bilal dengannya. Maka oleh Umar bin al Khattab mendengar yang 
demikian itu pada hal dia didalam rumahnya, maka dia keluar dari rumahnya sambil menghila 
selindangnya mendapatkan rasulullah sawm, sembahnya: wahai rasulullah demi Tuhan yang 
menyuruhkan tuan hamba dengan sebenarnya wahai rasulullah telah hamba lihat didalam 
mimpi hamba seumpama apa yang telah dilihat oleh Abdullah bin Zaid itu. Maka sabda 
rasulullah sawm ( َفلَلهَه اْلَحْمدُ   ) artinya : maka bagi Allah taala jua segala puji pujian atas ni’mat ini 
dan lainnya.  
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1472. Soal: jika ditanya orang bahawasa sunat azan dan iqamah itu satu hukum daripada hukum-
hukum syara’ maka ianya tidak sabit melainkan dengan wahyu tidak dengan mimpi, maka 
betapa kiranya disandarkan sunat azan dan qamat dengan penlihat dan mimpi Abdullah bin 
Zaid dan mimpi saidina Umar itu? jawab: bahawasanya tidak disandarkan azan dan qamat itu 
kepada mimpi hanya sanya telah muafakat dengannya oleh turun wahyu atas nabi sawm 
dengan besarta atau terdahulu wahyu diatasnya, kerana riwayat Abu Daud dan selainnya 
bahawasanya nabi sawm bersabda kepada saidina Umar yang mengkhabarkan kepadanya 
akan penglihatannya didalam mimpinya, demikianlah sabdanya ( َسَبَقَك اْلَوْحيُ   ) artinya: telah 
mendhului kamu oleh wahyu. Maka hukum itu sabit dengan wahyu bukan dengan mimpi.  

1473. Sungguhnya al Barazi telah meriwayatkan bahawasanya nabi sawm diperlihatkan azan 
kepadanya oleh Allah taala dan dia mendengarnya dengan musyahadah  pada malam Mi’raj 
diatas tujuh petala langit. Kemudian maka Jibril mendulukan dia menjadi imam sembahyang, 
maka segala isi langit mengikutnya, dan ada beserta mereka itu nabi Adam dan Nuh alaihim 
solah wassalam. Maka Allah taala telah menyempurnakan baginya kemuliaannya diatas segala 
isi langit dan bumi.  

1474. Keluar dengan kata kita “yang diketahui dengannya waktu sembahyang” oleh azan yang 
disunatkan kerana selain daripada sembahyang. Maka ianya diatas beberapa bagai. 
Sebahagian daripadanya bahawa disunatkan azan bagi orang yang didalam percintaan, bahawa 
dia menyuruh seorang azan pada telinganya kerana bahawasanya azan itu menghilangkan 
percintaan seperti yang tersebut didalam hadhith marfu’ seperti yang telah diriwayatkan oleh 
Dailami daripada saidina Ali . Diriwayatkan pula hadith “barang siapa jahat perangainya 
daripada manusia dan binatang maka sungguhnya hendaklah diazankan pada telinganya. 
Disunatkan pula azan pada telinga orang yang kemasukkan syaitan dan pada telinga orang 
yang sangat marah. Disunat ia pula tatkala kebakaran dan tatkala berkecamuk peperangan, dan 
azan dan qamat dibelakang orang yang musafir. Disunatkan pula azan apabila sangat keras 
kejahatan sekelian jin kerana bahawasanya azan itu menolak kejahatan mereka, kerana syaitan 
apabila ia mendengar azan berpalinglah dia melarikan diri.  

1475. Bermula, keadaan azan dan qamat itu dituntut pada syara’ sabit dengan ijmak sekelian ulamak. 
Hanyasanya khilaf pada bahawasa adakah keduanya itu sunat atau fardhu kifayah, maka yang 
paling sahih daripada keduanya bahawa ia sunat kifayah pada hak jamaah maka hasil sunat 
dengan perbuatan sebahagian mereka itu, dan sunat ain pada hak munfarid, bandingannya 
seperti mula beri salam.   

1476. Jikalau seorang azan pada satu pihak daripada negeri269 yang besar hasillah270 sunat bagi 
segala orang yang didalam pihak itu tidak bagi yang selainnya. Bermula, dhobit pada yang 
demikian itu adalah bahawa azan dan qamat itu boleh didengar oleh segala mereka yang 
didalam negeri itu jika mereka menyehajakan, tetapi tidak dapat tidak pada menghasilkan 
sunat271 dengan nisbah sekelian mereka yang didalam negeri itu daripada nyata syiarnya. 
Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya tidak menafikannya oleh barang yang 
lagi akan datang daripada bahawa azan untuk berjamaah memada didengar  oleh seorang 
daripada mereka itu, kerana bahawa ia dengan menilik kepada menunaikan asal sunat azan 
dan yang ini dengan menilik kepada menunaikan sunat azan dari sekelian mereka yang didalam 
negeri itu.  

                                                           
269 . iaitu pekan atau bandar yang mempunyai qadhi dan hakim.  
270 . artinya gugur tuntutan sunat atas segala orang yang didalam pihak itu. Iaitu tidak sunat bagi orang lain pada pihak itu 

azan.  
271 . menghasilkan pahala sunat bagi setiap mereka.  



1477. Bermula azan dan qamat itu hanya sanya disunatkan bagi sembahyang fardhu yang lima waktu 
jua tidak bagi sembahyang fardhu nazar dan tidak bagi sembahyang jenazah dan tidak bagi 
sekelian sembahyang sunat sekalipun dituntut mengerjakannya dengan berjamaah. Maka tidak 
disunatkan keduanya bagi yang tiga itu, hanya makruh keduanya baginya kerana ketiadaan 
warid azan dan qamat padanya daripada nabi sawm dan daripada segala sahabat.  

1478. Adapun qamat maka disunatkan ia bagi tiap-tiap sembahyang fardhu diatas itlak, samaada ia 
tunai atau qadha dan samaada ia dijamakkan atau tidak dan samaada ia pada lelaki atau 
perempuan atau khunsa dan samaada qamat perempuan atau khunsa itu bagi seorang dirinya 
atau bagi segala yang seumpamanya, tidak bagi segala lelaki.  

1479. Adapun azan maka disunatkan ia pada lelaki jua, sekalipun dia kanak-kanak atau munfarid atau 
mendengar azan orang yang lain. Maka tidak disunatkan azan pada perempuan diatas itlak, 
samaada ia bagi dirinya sendiri atau bagi yang lainnya dan samada ia pada tempat yang sunyi 
daripada lelaki yang ajnabi atau tidak dan samaada ia dengan perlahan atau dengan nyaring. 
Tetapi jika perempuan azan dengan perlahan bagi dirinya sendiri atau bagi jamaah perempuan 
nescaya haruslah ia dengan tidak makruh, dan jadilah azannya itu zikrullah, dan jika dia azan 
nyaring maka ianya makruh baginya jika tidak ada hadhir lelaki ajnabi dan haram atasnya jika 
ada hadhir lelaki yang ajnabi kerana ditakuti fitnah daripadanya dengan mendengar suaranya, 
seperti menilik mukanya.  

1480. Hanyasanya harus bagi perempuan mernyanyi serta ada lelaki yang ajnabi mendengarnya 
kerana makruh bagi lelaki sengaja mendengarnya jika tidak ada takutkan fitnah sekalipun. 
Adapun azan maka disunatkan sengaja mendengarnya. Maka jikalau kita haruskan azan bagi 
perempuan nescaya yang demikian itu membawa kepada menyuruh  lelaki ajnabi dengan 
sengaja mendengar suaranya yang ditakuti daripadanya fitnah, maka iaitu tertegah. Dan lagi 
pula menilik pada orang yang azan ketika dia azan itu sunat maka jikalau kita haruskan azan 
baginya nescaya membawa kepada menyuruh lelaki dengan menilik kepadanya maka iaitu 
tertegah pula.  

1481. Hanya sanya harus bagi perempuan menyaringkan suaranya dengan talbiah kerana tiap-tiap 
seorang masyghul dengan talbiah dirinya dan lagi tidak disunatkan sengaja mendengar talbiah 
dan tidak sunat menilik pada yang mengucap talbiah, bersalahan dengan azan. Khunsa seperti 
perempuan pada sekelian yang tersebut itu. 

1482. Jika ada diatas seorang beberapa sembahyang luput maka dia hendak mengkadhanya dengan 
berturut-turut maka disunatkan azan pada sembahyang yang pertama sahaja, tidak bagi tiap-
tiap sembahyang yang kemudiannya, hanya sunat baginya qamat. Jika dia hendak 
mengkadhanya bercerai-cerai maka jika lanjut fasal272 antara setiap satu daripadanya pada 
‘uruf disunatkan ia bagi tiap-tiap sembahyang itu. 

1483. Jika dia menjamakkan zohor serta asar atau maghrib serta isyak dengan jamak takhir sunat azan 
baginya bagi sembahyang yang pertama jua, tidak bagi yang kemudiannya, samaada ia yang 
empunya waktu atau bukan. Seperti demikian itu jika dia menjamak keduanya dengan jamak 
taqdim, melainkan jika masuk waktu yang kedua dahulu daripada mengerjakan yang pertama, 
maka sunat pula baginya azan pada sembahyang yang kedua kerana hilang tab’iyah baginya.  

1484. Jika seorang sembahyang sembahyang kadha dan sembahyang tunai dengan berturut-turut 
sunat baginya azan bagi sembahyang yang pertama jua, samaada dia dahulukan kadha atas 
tunai atau dia kemudiankannya darinya. Melainkan jika dia dahulukan sembahyang kadha, 
maka kemudian daripada273 dia sembahyang kadha itu masuk waktu sembahyang tunai maka 

                                                           
272 . iaitu ceraian. 
273 . pada asal “bang” iaitu azan. Zahirnya tanpanya. 



disunatkan baginya azan pula bagi sembahyang tunai itu. Adapun jika tidak berturut-turut antara 
sembahyang kadha dan sembahyang tunai maka disunatkan baginya azan bagi tiap-tiap 
daripada keduanya.  

1485. Sunat dia menyaringkan suaranya dengan azan barang sedapatnya dan jikalau ia munfarid 
sekalipun, jika ada ia pada tempat yang lain daripada umpama masjid yang telah didirikan 
sembahyang padanya dengan berjamaah dan mereka itu telah pergi daripadanya, kerana 
tersebut didalam hadith Bukhari sabda nabi sawm kepada Abu Sai’ed al Khudri ( ْي أََراَك ُتَحبُّ اْلَغَنَم إَنِّ

ُه  َداَء َفإَنه الََة َفاْرَفْع َصْوَتَك بَالنِّ َن َجن  َوالَ إَْنٌس الَ َيْسَمُع َمَدى َصوْ َواْلَباَدَيَة َفإََذا ُكْنَت فَي َغَنَمَك أَْو َباَدَيتََك َفأََذْنَت لَلصه َت اْلُمَؤذِّ

 artinya : sungguhnya aku tengok kamu ini suka kepada kambing dan   (َوالَ َشْيٌء إاَله َشَهَد لَُه َيْوَم اْلقََياَمةَ 
badiah274 maka apabila kamu berada pada kambing mu atau pada badiah mu maka kamu azan 
kerana sembahyang maka nyaringkan suara kamu dengan azan itu kerana bahawasanya tidak 
mendengar suara orang yang azan oleh jin dan tidak manusia dan tidak suatu melainkan ia naik 
saksi baginya pada hari kiamat kelak.  Walaubagaimanapun memada pada azan orang yang 
munfarid bahawa dia memperdengarkan dirinya jua, bersalahan azan kerana memberi tahu 
masuk waktu seperti yang lagi akan datang pada syarat azan dan qamat.  

1486. Adapun jika azan itu pada umpama masjid yang telah didirikan sembahyang didalamnya dengan 
berjamaah dan beredar mereka itu darinya maka tidak sunat menyaringkan suara dengannya, 
hanya sunat azan didalamnya dengan perlahan-lahan supaya tidak disangkakan oleh mereka 
yang mendengarnya telah masuk waktu sembahyang lain, atau supaya tidak jadi syak mereka 
itu pada masuk waktu sembahyang yang pertama, istimewa pula pada hari ghaim275, maka 
hadhir pula mereka itu ketempat itu kali kedua. Maka jadi masyaqqahlah yang demikian itu atas 
mereka itu sebagai masyaqqah yang bersangatan. 

1487. Sunat bahawa dikatakan “ الََة َجاَمَعةً   الصه ” pada tiap-tiap sembahyang sunat yang dituntut 
mengerjakannya berjamaah dan disembahyangkan dengan berjamaah seperti sembahyang hari 
raya dan sembahyang gerhana dan sembahyang minta hujan dan sembahyang tarawih dan 
sembahyang witir, tidak sembahyang jenazah dan sembahyang yang dinazarkan,  kerana sabit 
yang demikian itu didalam hadith Bukhari dan Muslim pada sembahyang gerhana matahari, dan 
dikiaskan dengannya sembahyang yang lain daripadanya daripada apa yang telah tersebut itu.  

1488. Memadai pula bahawa dikata padanya “ الََة   الََة الصه الصه ” atau “ الَةَ   وا إَلَى الصه َهلُمُّ ” atau “ الََة َرَحَمُكُم   الصه

  .tetapi yang pertama itu terafdhal daripada tiga yang kemudiannya ,”هللاُ 
1489. Bermula, mengatakan yang demikian itu ketika hampir mendirikan sembahyang supaya ia 

menjadi ganti qamat. Sayugia mengatakannya  pada awal waktunya supaya ia menjadi ganti 
azan.  

1490. Adapun sembahyang sunat yang tidak dituntut mengerjakannya dengan berjamaah dan yang 
tidak tidak dikerjakan dengan berjamaah276 dan sembahyang jenazah dan sembahyang yang 
dinazarkan maka tidak disunatkan padanya yang demikian itu kerana ketiadaan warid, dan lagi 
pula kerana segala mereka yang hendak mengiringi jenazah telah hadhir maka tidak ada hajat 
kepada memberi tahu mereka itu. 

1491. Bermula, segala kalimah azan itu dua kali dua kali melainkan takbir pada awalnya, maka iaitu 
empat kali dan kalimah tauhid pada akhirnya maka iaitu sekali. Maka jumlah segala kalimah 
azan itu sembilan belas kalimah dengan tarji’ dan lima belas kalimah dengan tidak ada tarji’. 
Iaitu “ ُسْوُل هللاَ  -أَْشَهُد أَن اله إَلََه إاَله هللاَ  -هللاُ أَْكَبُر  هللاُ أَْكَبرُ   َدا ره الََة  -أَْشَهُد أَنه ُمَحمه الََة َحيه َعلَى الصه َحيه  -َحيه َعلَى الصه

اله إَلََه إاَله هللاَ  -هللاُ أَْكَبُر هللاُ أَْكَبُر  -َعلَى اْلَفالََح َحيه َعلَى اْلَفالََح  ”.  

                                                           
274 . padang pasir – luar kawasan penempatan.  
275 . mendung, iaitu matahari terlindung awan.  
276 . iaitu yang dituntut berjamaah tetapi dikerjakan tidak dengan berjamaah. 



1492. Kalimah qamat itu sekali-sekali melainkan takbir pada awalnya dan akhirnya dan lafaz “ َقْد َقاَمَت  

الَةُ  الَةُ َقْد َقاَمَت الصه  maka iaitu dua kali-dua kali. Maka jumlah segala kalimah qamat itu sebelas ”الصه
kalimah iaitu “ ُسْوُل هللاَ  -أَْشَهُد أَن اله إَلََه إاَله هللاَ  -ُر هللاُ أَْكَبُر هللاُ أَْكبَ  َدا ره الََة   -أَْشَهُد أَنه ُمَحمه َحيه َعلَى  -َحيه َعلَى الصه

الَةُ  -اْلَفالََح  الَةُ َقْد َقاَمَت الصه اله إَلََه إاَله هللاَ  -هللاُ أَْكَبُر هللاُ أَْكَبُر  -َقْد َقاَمَت الصه .  
1493. Syahadan, adalah azan dan qamat itu mempunyai beberapa syarat dan beberapa sunat dan 

makruh. Bermula syarat azan dan qamat adalah masuk waktu kerana bahawasanya ia adalah 
kerana memberi tahu dengannya, maka tidak sah lagi tidak harus azan dahulu daripada waktu 
dengan ijmak melainkan azan subuh, maka harus ia kemudian daripada setengah malam 
kerana hadith yang sahih yang lagi akan datang. Adapun hikmahnya bahawasanya segala 
manusia tatkala fajar adalah sebahagian mereka itu berjunub dan sebahagian mereka itu tidur 
maka sunat azan dahulu daripada fajar supaya mereka terjaga dan bersedia memperdapatkan 
fadhilat awal waktu.  

1494. Adapun qamat maka tidak didahulukan ia diatas waktunya pada tiap-tiap keadaan. Waktu qamat 
pada hak orang yang sembahyang sendirian adalah ketika hendak masuk sembahyang, dan 
waktunya pada hak orang yang sembahyang berjamaah adalah izin imam, sekalipun dengan 
isyarat. Maka jika didulukan qamat diatas azannya maka padanya khilaf ulamak. Kata 
sebahagian mereka itu : tidak kebilangan qamat itu. Tetapi yang paling sahih didalam Tahqiq 
bahawasanya ia kebilangan.  

1495. Sunat dua orang yang ada didalam masjid dan tiap-tiap tempat berjamaah bahawa seorang azan 
dahulu daripada fajar mula daripada setengah malam, dan yang terafdhal keadaannya pada 
waktu sahur, dan seorang lagi azan kemudian daripada fajar, kerana tersebut didalam hadith 
yang sahih bahawasanya nabi sawm bersabda “ ُن اْبُن أُمِّ َمْكُتْومٍ   ُن بَلَْيٍل َفُكلُوا َواْشَرُبوا َحتهى ُيَؤذِّ إَنه باَلاَلً ُيَؤذِّ ”, 
artinya : bahawa Bilal azan pada malam maka makanlah dan minumlah kamu hingga Ibnu 
Ummi Maktum azan.  

1496. Bermula, hikmah yang demikian itu adalah membezakan azan yang sebelum fajar daripada azan 
yang selepasnya. Tidak sunat melebihkan atas dua orang melainkan kerana hajat. Maka jika 
tidak diperoleh orang yang azan melainkan seorang jua hendaklah dia azan dua kali sekali 
sebelum fajar dan sekali selepasnya. Jika dia menyimpannya277 diatas sekali jua maka yang 
terutama adalah kemudian daripada fajar jua.  

1497. Disyaratkan pula  bagi azan dan qamat itu : tertib pada sekelian kalimahnya seperti lafaznya 
yang telah tersebut itu. Maka jika dia meninggalkannya dan jikalau dengan lupa sekalipun 
tidaklah sah azannya dan qamatnya.  

1498. Disyaratkan pula bagi keduanya : mualat, artinya berturut-turut antara segala kalimahnya. Maka 
jika dia meninggalkannya sekalipun dengan lupa tidaklah sah keduanya. Tetapi tidak memberi 
mudharat sedikit kata-kata dan diam dan tidur dan pitam dan gila kerana tidak mencederakan 
pemberitahuan. 

1499. Disyaratkan pula keadaan azan dan qamat itu daripada satu orang. Maka tidak sah keduanya 
daripada dua orang atau lebih seperti bahawa seorang yang azan atau yang qamat membawa 
sebahagian daripada kalimah azan atau qamat dan disudahi oleh orang yang lain dengan 
sebahagian yang tinggal daripadanya. Maka ianya tidak memada kerana bahawasanya ia 
mendatangkan iltibas278, sekalipun serupa keduanya pada suara.  

1500. Disyaratkan pula keadaan keduanya itu dengan bahasa arab. Maka tidak sah keduanya dengan 
bahasa yang lain daripada bahasa arab jika ada disana orang yang tahu bahasa arab dan lagi 
adalah keduanya itu kerana sembahyang berjamaah. Adapun jika tidak ada disana orang yang 

                                                           
277 . iaitu menghadkannya. 
278 . iaitu kesamaran.  



tahukan bahasa arab atau adalah keduanya untuk sembahyang seorang diri maka sahlah 
keduanya dengan yang demikian itu. Sunat muakkad bagi seorang belajar azan dan qamat 
dengan bahasa arab.  

1501. Disyaratkan bagi keduanya : memperdengarkan sebahagian daripada jamaah, sekalipun seorang 
jika keduanya untuk sembahyang berjamaah kerana bahawasanya berjamaah itu terhasil ia 
dengan dua orang. Maka tidak memada memperlahankannya dengan sekira-kira tidak 
mendengarnya oleh seorang daripada mereka itu, sekalipun sebahagiannya yang selain 
daripada tarji’, kerana tidak terhasil memberi tahu.  

1502. Disyaratkan pula bagi keduanya : memperlahankan dengan memperdengarkan dirinya sendiri 
jika ada keduanya bagi orang yang sembahyang seorang diri kerana yang maksud daripada 
keduanya ada ketika itu adalah zikir. Sunat bahawa dia menyaringkan suaranya dengan qamat 
kurang daripada menyaringkannya dengan azan. 

1503. Disyaratkan pula bagi keduanya : ketiadaan perkara yang memalingkan. Maka jika dia kasadkan 
dengan melafazkan azan atau qamat mengajari orang lain tidak dibilang yang dilafazkan itu 
kerana ada perkara yang memalingkan yang menafikan kasad memberi tahu masuk waktu. 

1504. Tidak disyaratkan niat pada keduanya diatas yang paling sahih. Tetapi sayugia bahawa niat itu 
sunat pada keduanya.  

1505. Bermula, disyaratkan pada orang yang azan dan qamat itu bahawa adalah dia seorang Islam lagi 
mumayyiz. Maka tidak sah azan dan qamat daripada orang yang kafir dan yang gila dan kanak-
kanak yang tidak mumayyiz sama seperti yang mabuk, kerana bahawasanya ia adalah ibadat 
dan orang yang kafir dan yang tidak mumayyiz itu bukan daripada ahli ibadat.  

1506. Dihukumkan dengan Islam seorang kafir yang mengatakan kalimah syahadah pada azannya. 
Maka hendaklah diulangi pula azannya kerana jatuh permulaannya didalam kufur. Melainkan 
kafir ‘Aisawi, maka tidak dihukumkan dia dengan Islam kerana dia iktikadkan bahawa  Nabi 
sawm adalah pesuruh Allah taala kepada Arab sahaja tidak kepada selainnya. 

1507. Dan disyaratkan pula bagi orang yang azan bahawa adalah dia lelaki dan sekalipun kanak-
kanak, seperti yang telah tedahulu bahasan atasnya. Maka tidak sah azan perempuan dan 
khunsa bagi jamaah lelaki dan jamaah khunsa, sepertimana tidak sah keduanya jadi imam bagi 
mereka itu. Adapun azan perempuan dan khunsa bagi jamaah perempuan maka iaitu harus 
seperti yang telah terdahulu bahasan atasnya.  

1508. Jika umpama sultan melantik  seorang dengan sentiasa mengerjakan azan didalam masjid atau 
barang sebagainya maka disyaratkan bagi sah  yang demikian itu bahawasa adalah yang orang 
yang dilantik itu baligh lagi akil lagi amanah lagi tahu waktu sembahyang kerana bahawasa 
yang demikian itu adalah wilayah279  maka disyaratkan keadaan dia ahli baginya. 

1509. Sunat menyebutkan kalimah-kalimah qamat itu dengan cepat dan dengan tidak menyaringkan 
suara, dan menyebutkan kalimah-kalimah azan dengan tartil, kerana disuruh demikian itu 
didalam hadith Hakim, dan lagi bahawa azan itu adalah untuk segala mereka yang ghaib maka 
yang layak dengannya adalah tartil dan bahawa qamat itu bagi segala mereka yang hadhir 
maka yang layak dengannya adalah cepat dan perlahan.  

1510. Sunat pada azan menghimpunkan antara tiap-tiap dua takbir dengan satu nafas serta 
disakinkan280 ra’ takbir yang pertama dengan saktah281 yang sedikit kerana mengikut apa 
yang warid. Maka jika ianya tidak disakinkan maka yang terutama bahawa dibariskan ia dengan 
baris depan. Kata sebahagian: dengan baris atas dengan memindahkan baris alif “أّلِل” kepada 

                                                           
279 . iaitu kuasa – autoriti. 
280 . dimatikan. 
281 . berhenti – diam. 



ra’ “أكبر”. Bersalahan dengan yang tinggal daripada lafaz-lafaznya, maka sunat dibawa tiap-tiap 
satu kalimah daripadanya dengan senafas. 

1511. Sunat pada qamat menghimpunkan tiap-tiap dua kalimah daripadanya dengan  satu suara, 
melainkan satu kalimah yang akhir, maka hendaklah ditunggalkan ia dengan satu suara. 
Demikianlah rumusan yang tersebut didalam Tuhfah.  

1512. Sunat pula pada azan itu tarji’ kerana sabit ia didalam hadith Muslim. Ia adalah menyebutkan dua 
kalimah syahadah dua kali dengan perlahan, sekira-kira dia mendengarkan orang yang hampir 
dengannya sebelum daripada dia menyebutkan keduanya dengan nyaring.  

1513. Dinamakan yang demikian itu sebagai tarji’ kerana bahawasanya dia kembali kepada 
menyaringkan suara selepas daripada tidak menyaringkannya282, atau kembali kepada 
menyebutkan dua kalimah syahadah selepas daripada menyebutkannya. Maka diketahui 
daripada ‘illat yang tersebut itu bahawa sah menamakan tiap-tiap satu daripada yang pertama 
dan yang kedua dengan nama tarji’.  

1514. Maka dari kerana inilah kitab-kitab Imam Nawawi tidak sependapat, maka yang tersebut didalam 
Majmuk dan selainnya bahawasanya tarji’ itu nama bagi yang pertama dan yang tersebut 
didalam Syarah Muslim bahawa ia nama bagi yang kedua. Kehendak kalam Raudhah dan 
asalnya bahawa ia adalah nama bagi yang kedua. Tetapi yang paling masyhur  adalah yang 
tersebut didalam kebanyakkan daripada kitab-kitab Imam Nawawi bahawa ia nama bagi yang 
pertama.  

1515. Sunat tathwib pada dua azan subuh yang tunai dan pada azan subuh yang kadha, iaitu 
mengucap “ ْومَ ال  الَةُ َخْيٌر َمَن النه صه ” dua kali selepas mengucap dua “ َحيه َعلَى   ”. Ditentukan tathwib itu 
pada azan subuh kerana apa yang mendatang kepada orang yang tidur daripada segan sebab 
tidur. Makruh tathwib pada yang lain daripada subuh seperti makruh mengucap  “ َحيه َعلَى َخْيَر  

  .pada azan subuh dan selainnya ”اْلَعَملَ 
1516. Sunat berdiri pada azan dan qamat kerana tersebut didalam hadith Bukhari dan Muslim bahawa 

nabi sawm bersabda kepada Bilal “ َيا باَلَُل قُْم َفَناَد   ” artinya : hai Bilal bangunlah kamu maka 
hendaklah kamu seru. Makruh azan dan qamat sambil duduk atau berkenderaan kerana 
meninggalkan berdiri yang disuruh, melainkan azan musafir yang menunggang tunggangannya 
maka tidak makruh baginya azan diatas tunggangannya kerana hajat kepadanya.  

1517. Tidak makruh azan bagi musafir yang membelakangi kiblat, dan tidak makruh baginya berjalan 
didalam azannya kerana berhajat dia kepadanya.  Memada baginya oleh azannya dan 
qamatnya sambil berjalan, sekalipun jauh dia daripada tempat permulaannya sekira-kira tidak 
mendengar akhirnya orang yang mendengar awalnya, dan lagi kerana bahawasanya ia lebih 
dalam pada memberi tahu.  

1518. Sunat keadaan azan itu pada tempat tinggi seperti menara atau sutuh kerana ittiba’283 dan 
kerana bahawasanya ia lebih mendalam pada memberi tahu. Maka jika masjid tidak mempunyai 
menara dan sutuh maka azan pada pintunya atau barang sebagainya. Tidak disunatkan tempat 
tinggi pada qamat melainkan jika diperlukan kerana kebesaran masjid.  

1519. Sunat meletakkan dua hujung telunjuk pada dua lubang telinganya kerana sungguhnya Bilal 
membuat demikian itu dihadapan Nabi sawm. Jika ada sakit pada salah satu daripada dua 
tangannya maka hendaklah dibuat yang demikian itu dengan sebelah tangannya yang tidak 
sakit, dan jika ada sakit pada salah satu daripada dua telunjuknya maka digantikan dengan 
hujung jari yang lain. Tetapi tempat sunat yang demikian itu adalah pada azan jua tidak pada 
qamat kerana ketiadaan ‘illat padanya, iaitu keadaannya lebih menghimpunkan suara yang 

                                                           
282 . pada asal :ْمنيغكيكن أْ اكند د.  
283 . ikut apa yang dilakukan oleh nabi atau yang diakui oleh nabi. 



dituntut menyaringkannya lebih daripada qamat. Dan lagi diambil dalil dengannya oleh orang 
yang tuli dan yang jauh diatas keadaannya adalah azan. Maka adalah ia lebih pada memberi 
tahu. 

1520. Bermula, kehendak dua ‘illat itu bahawa tidak disunatkan yang demikian itu pada orang yang 
azan untuk dirinya sendiri284 kerana ketiadaan ‘illat yang tersebut itu. Demikianlah hasil yang 
tersebut didalam Tuhfah. 

1521. Sunat bagi keduanya mengadap kiblat kerana ia adalah yang paling mulia daripada sekelian 
arah.  

1522.  Sunat berpaling pada azan dan qamat dengan lehernya sekali  kekanan  tatkala  mengucap “ َحيه  

الََة  “ dua kali pada azan dan sekali pada qamat, dan sekali kekiri tatkala mengucap ,”َعلَى الصه َحيه  

 seperti demikian itu285, tanpa memalingkan dadanya dari kiblat dan tidak mengubah ”َعلَى اْلَفالََح 
kedua kakinya daripada tempatnya, kerana bahawasanya Bilal adalah dia membuat demikian itu 
dihadapan Nabi sawm pada azan seperti yang tersebut didalam hadith Bukhari dan Muslim. 
Dikiaskan qamat dengannya.  

1523. Tertentu sunat berpaling itu dengan dua “ َحيه َعلَى  ”  tidak dengan selainnya kerana bahawa yang 
lain daripada dua “ َحيه َعلَى  ” itu adalah zikrullah dan dua “ َحيه َعلَى  ” itu khitab286 kepada manusia 
sama seperti salam sembahyang. Hanyasanya makruh bagi khatib berpaling didalam khutbah 
serta keadaannya khitab kepada manusia jua kerana bahawa ia mengajar orang-orang yang 
hadhir maka adabnya adalah tidak dia berpaling dari mereka itu.  

1524. Khilaf ulamak pada tathwib; adakah sunat berpaling padanya atau tidak. Kata Ibnu ‘Ujail: tidak 
sunat, dan kata yang lain: sunat kerana ia pada makna doa sama seperti dua “ َحيه َعلَى  ”.  

1525. Sunat keadaan orang yang azan dan qamat itu adil kerana bahawasanya ia adalah amanah 
diatas waktu, supaya diterima khabarnya dengan masuk waktu sembahyang. Sunat pula 
keadaan orang yang azan itu merdeka lagi tahu akan segala waktu.  

1526. Dan sunat keadaannya dengan kerana Allah kerana hadith Turmizi dan selainnya “ َن  َسْبَع    َمْن أَذه

ارَ   artinya : barangsiapa azan tujuh tahun pada halnya dengan ”َسنَيَن  ُمْحَتَسًبا َكَتَب هللاُ لَُه َبَراَءًة َمَن النه
kerana Allah taala disuratkan Allah taala baginya kelepasan daripada api neraka, dan pada satu 
riwayat “ َم َمْن َذْنبََه   َن َخْمَس َصلََواٍت إَْيَماًنا َواْحتََساًبا ُغفََر لَُه َما َتَقده َمْن أَذه ” artinya barangsiapa azan pada lima 
sembahyang kerana iman dan mencari pahala (kerana Allah) diampunkan Allah baginya barang 
yang terdahulu daripada dosanya. 

1527. Sunat keadaan orang yang azan itu nyaring suaranya kerana Nabi sawm menyuruh Abdullah bin 
Zaid mengajarkan Bilal kalimah azan supaya Bilal azan kerana dia lebih nyaring suaranya 
daripada yang lain. Dan lagi kerana suara yang nyaring itu lebih lebih pada memberi tahu. 

1528. Sunat pua bagi orang yang azan itu baik suaranya kerana Nabi sawm menyuruh kadar dua puluh 
orang lelaki maka azan sekelian mereka itu, maka mengkagumkan dia suara Abu Mahzurah 
maka diajarinya kalimah azan, dan lagi kerana bahawa azan dengan suara yang baik itu lebih 
membawa orang ramai kepada memperkenankannya dengan hadhir.  

1529. Sunat bagi orang yang mendengar orang yang azan dan yang qamat menyahut seperti lafaz 
yang dikata oleh keduanya, sekalipun dia junub atau haid. Makruh baginya meninggalkan 
menyahutnya kerana sabda nabi sawm “ َن َفقُْولُوا َمْثَل َما َيقُْوُل ُثمه َصلُّوا َعلَيه   إََذا َسَمْعُتْم الُمَؤذِّ ” artinya 
apabila kamu dengar orang yang azan maka kata oleh mu seumpama apa yang dikatanya, 
kemudian ucaplah selawat keatas ku. Riwayat Muslim. Dikiaskan dengan orang yang azan akan 
orang yang qamat.  
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1530. Melainkan pada “ الَةَ   َحيه َعلَى الصه ” dan “ َحيه َعلَى اْلَفالََح   ” maka disahutnya dengan “ َة إاَله   الَ َحْوَل َوالَ قُوه

“ empat kali pada bang dan dua kali pada qamat, kerana hadith Muslim ”بَاّلِلَ  الََة َوإََذا َقاَل َحيه َعلَ  ى الصه

َة إاَله بَاّلِلَ  َة إاَله بَاّلِلَ َوإََذا َقاَل َحيه َعلَى اْلَفالََح َقاَل الَ َحْوَل َوالَ قُوه  artinya : apabila orang yang ”َقاَل الَ َحْوَل َوالَ قُوه
azan mengatakan “ الَةَ   َحيه َعلَى الصه ” orang yang mendengar menyahut dengan “ َة إاَله  الَ   َحْوَل َوالَ قُوه

“ dan apabila dia mengatakan ,”بَاّلِلَ  َحيه َعلَى اْلَفالََح   ” menyahutlah yang mendengar dengan “ الَ َحْوَل  

َة إاَله بَاّلِلَ   artinya : tidak ada daya daripada maksiatkan Allah melainkan denganNya dan tidak ”َوالَ قُوه
kuasa atas mentaatiNya melainkan dengan pertolongannya. Dikiaskan dengan azan itu akan 
qamat.  

1531. Dan melainkan pada lafaz tathwib maka disahutnya dengan “ َصَدْقَت َوَبَرْرَت   ” dua kali, artinya telah 
benarlah kamu dan jadilah kamu mempunyai kebajikkan yang banyak, kerana warid yang 
demikian itu pada hadith. Demikianlah kata Ibnu Rif’ah.  

1532. Dan melainkan pada lafaz “ الَةُ   َقْد َقاَمَت الصه ” maka disahutnya dengan “ أََقاَمَها هللاُ َوأََداَمَها َوَجَعلَنَْي َمْن  

 artinya Allah taala mendirikan kiranya sembahyang itu dan mengekalkannya dan ”َصالَْحي أَْهلََها 
menjadikan kiranya akan aku daripada ahli-ahli sembahyang lagi yang soleh, kerana warid yang 
demikian itu pada hadith.  

1533. Bermula, yang terafddhal hendaklah menyahut itu mengiringi tiap-tiap kalimah yang disahutnya 
dengan tidak berlambatan, tetapi jika dia diam hingga selesai sekelian lafaz yang disahutnya 
dengan tidak berlambatan maka iaitu memada pada asal sunat menyahut.  

1534. Sunat pada orang yang azan pada malam yang hujan atau sangat ribut atau yang sangat kelam 
bahawa dia mengatakan kemudian daripada dua “ الََة   َحيه َعلَى الصه ” “ أاَلَ َصلُّوا فَي َرَحالَُكْم   ” atau “ أاَلَ  

 artinya ketahuilah sembahyanglah kamu pada tempat kamu, atau didalam rumah ”َصلُّوا فَي ُبُيْوتَُكْم 
kamu. Maka sunat bagi yang mendengar menyahut dengan  “ َة إاَله بَاّلِلَ   الَ َحْوَل َوالَ قُوه ”. Demikian lagi 
sunat menyahut dengan “ ًالََة َجاَمَعة  dengan yang demikian itu. Demikianlah kata Ibnu Qasim ”الصه
dan Ziadi. 

1535. Sunat menghentikan bacaan Quran atau zikir atau doa atau barang sebagainya kerana 
menyahut  azan. Makruh menyahut azan atau qamat bagi orang yang didalam sembahyang 
atau didalam jimak atau didalam kadha hajat, hanya sunat bagi mereka itu menyahut apabila 
selesai daripada sembahyang atau jimak atau kadha hajatnya.  

1536. Apabila azan ramai orang dengan tertib sunat menyahut azan sekelian mereka itu sekalipun 
kemudian daripada sembahyang. Tetapi menyahut yang pertama lebih muakkad melainkan 
pada dua azan subuh dan dua azan jumaat maka iaitu bersamaan keduanya. Jikalau seorang 
mendengar sebahagian lafaz azan tidak sebahagiannya maka sunat baginya menyahut pada 
yang tidak didengarnya sama seperti yang didengarnya. Sunat menyahut tarji’, sekalipun dia 
tidak mendengarnya.  

1537. Sunat bagi tiap-tiap orang yang azan dan qamat dan yang mendengar keduanya mengucap 
selawat dan salam atas nabi sawm  kemudian daripada selesai azan atau qamat . Kemudian 
maka sunat dia membaca doa ini “ ًدا اْلَوَسْيلََة   َدَنا ُمَحمه الََة اْلَقائََمَة آَت َسيِّ َة  َوالصه امه ْعَوَة الته اللهُهمه َربه َهَذَه الده

ْْ َوَعْدَتهُ   artinya: wahai Tuhan ku yang empunya azan dan qamat ini ”َواْلَفَضْيلََة َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُمْوًدا الهَذ
yang sejahtera lagi sempurna dan yang empunya sembahyang yang akan didirikan sekarang 
ini, anugerah oleh Mu kiranya akan  nabi Muhammad sawm pangkat yang tertinggi didalam 
syurga287 dan kelebihan dan bangkitkanlah dia kiranya pada makam kepujian iaitu makam 
syufaat yang amat besar yang telah Engkau janjikan, kerana sabda nabi sawm “ َمْن َقاَل َذلََك َحْيَن  

َداَء َحلهْت لَُه َشَفاَعتَْي َيْوَم اْلقََياَمةَ   artinya: barang siapa membaca doa ini tatkala mendengar azan ”َيْسَمُع النِّ
nescaya wajiblah baginya syafaat ku pada hari kiamat. Riwayat Bukhari.  
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1538. Sunat berdoa antara azan dan qamat dengan suatu, kerana bahasawanya doa pada ketika itu 
diperkenankan tidak ditolak. Doa yang lebih muakkad pada ketika itu adalah memohonkan ‘afiat 
didalam dunia dan didalam akhirat, kerana sabda nabi sawm “ َعاُء الَ ُيَردُّ َبْيَن األََذاَن َواإلَقَ   َقالُوا . اَمةَ الدُّ

ْنَيا َواآلَخَرةَ . َفَماَذا َنقُْوُل َيا َرُسْوُل هللاَ  َقاَل اْسأَلُوا هللاَ اْلَعافََيَة فَي الدُّ ” artinya : bermula doa itu tidak ditolak 
diantara azan dan qamat. Maka sembah segala sahabat : maka apa doa yang hamba baca 
pada ketika itu wahai rasulullah. Maka sabdanya : pohonkan oleh mu kepada Allah ‘afiat 
didalam dunia dan akhirat. Riwayat Turmizi.  

1539. Makruh bagi orang yang azan dan yang lainnya keluar daripada tempat berjamaah kemudian 
daripada azan dan dahulu daripada sembahyang melainkan kerana uzur. Sunat kemudian 
daripada azan mentakhirkan sembahyang kadar berhimpun manusia untuk berjamaah, 
melainkan pada maghrib kerana picik288 waktunya. Maka dari kerana itulah kata sebahagian 
ulamak makruh mentakhirkan sembahyang maghrib dari awal waktunya diatas itlak289 seperti 
yang telah terdahulu diperkatakan atasnya.  

1540. Makruh azan dan qamat dari orang yang fasik dan kanak-kanak dan yang buta kerana tidak 
sentosa azan mereka itu daripada silap. Tetapi jika ada beserta yang buta itu orang yang 
melihat yang memberi tahu dia dengan masuk waktu sembahyang maka tidak makruh azan 
baginya.  

1541. Makruh “tamthit” dan “taghanni”290 pada azan dan qamat itu, artinya melanjutkan suara dan 
melagu-lagukannya jika tidak berubah maknanya dengannya. Jika ia mengubah maknanya 
maka haram. Makruh azan dengan salah yang tidak berubah makna dengannya, dan jika ia 
mengubahnya atau mewahamkanya suatu yang ditakuti dan ditegah maka iaitu haram seperti 
membaca hamzah “أّلِل” atau hamzah “ أَْكَبرُ   ” atau hamzah “ أَْشَهدُ   ” dengan mad maka jadilah ia 
istifham, dan seperti membaca ba’ “ أَْكَبرُ   ” dengan mad maka jadilah ia jamak daripada “ أََكَبر  ” 
dengan baris diatas huruf sebelumnya, iaitu gendang yang baginya satu muka, maka ia 
membawa kepada kufur jika tahu maknanya lagi dengan disengajakan. Dan seperti wakaf  pada 
“ الَ إَلَهَ   ” dan mula pada “ إاَله هللاَ   ” maka iaitu terkadang membawa kepada kufur. Dan seperti 
menambahi mad pada alif “هللا” dan alif “ َال  kerana bahawasanya menambah ”الفالح“ dan alif ”الصه
huruf mad dan liin diatas kadar yang berkata-kata orang arab  dengannya adalah salah dan 
silap. Dan seperti menukarkan hamzah “ أّلَِلُ أَْكَبرُ   ” dengan ha’nya, dan meninggalkan ha’ daripada 
الَ “ “ maka jadilah rupa kalimahnya ”الصه الَ   َحيه َعلَى الصه ” yang maknanya : mari engkau kepada 
neraka, maka iaitu salah yang keji.  

1542. Makruh bercakap didalam azan dan qamat melainkan kerana maslahat seperti menyahut salam 
dan menyahut dengan “ َيْرَحْمَك هللاُ   ” bagi orang yang bersin yang mengucap “   َ الَحْمُد ّلَِله ”, maka tidak 
makruh yang demikian itu hanya adalah ia menyalahi sunat jua. Terkadang wajib berkata-kata 
jika pada meninggalkannya ada kemudharatan baginya atau bagi orang lain. Sunat baginya 
apabila dia bersin mengucap “الحمد ّلِل” dengan sirr.  

1543. Makruh azan dan qamat daripada orang yang junub dan yang berhadath kecil kerana hadith “ 
 artinya : benci aku bahawa aku menyebut Allah taala melainkan ”َكَرْهُت أَْن أَْذُكَر هللاَ إاَله َعلَى ُطْهرٍ 
diatas suci, dan lagi hadith “ ئُ   ُن إاَله ُمَتَوضِّ الَ ُيَؤذِّ ” artinya : janganlah azan seorang pun melainkan 
yang ada baginya wudhuk. Maka dikiaskan dengan azan itu akan qamat. Melainkan jika dia 
berhadath ditengah azan maka hendaklah dia sempurnakan azannya jangan diputuskannya 
supaya tidak disangka orang bahawa dia bermain-main. Maka jika disalahinya akan yang 
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demikian itu seperti bahawa diputuskannya untuk bersuci hendaklah disambungnya azannya itu 
jika tidak lanjut caraiannya. Jika lanjut ia maka hendaklah dia memulakannya. 

1544. Bermula, karahah pada azan bagi orang yang junub lebih keras daripada karahah bagi yang 
berhadath kecil, dan karahah pada qamat orang yang berjunub atau berhadath lebih besar 
daripada karahah pada azan, kerana hampirnya kepada sembahyang. 

1545. Syahadan, adalah azan serta qamat itu lebih besar pahalanya daripada menjadi imam 
sembahyang kerana firman Allah taala “ ْن َدَعا إَلَى هللاَ   َوَمْن أَْحَسُن َقْوالً َممه ” artinya : tidak ada yang 
lebih baik kata-kata daripada mereka yang menyeru kepada Allah taala. Kata saidatina Aisyah: 
iaitu orang yang azan. Dan lagi sabda nabi sawm “ َن َجن  َوالَ إَْنٌس َوالَ َشْيٌء إاَله الَ َيْسَمُع َمَدى َصْوَت اْلُمَؤذِّ  

 artinya : tidak mendengar kesudahan suara orang yang azan oleh jin dan tidak ”َشَهَد لَُه َيْوَم اْلقََياَمةَ 
manusia dan tidak sesuatu melainkan bersaksi dia baginya pada hari kiamat. Dan lagi kerana 
bahawasanya nabi sawm mendoakan orang yang azan dengan “maghfirah”291 dan bagi orang 
yang jadi imam sembahyang dengan “irsyad”292, maka maghfirah lebih tinggi daripada irsyad. 
Dan lagi kerana bahawasanya azan kerana memberi tahu orang ramai dengan masuk waktu 
lebih manfaatnya daripada jadi imam. Kata Ibu Hibban: bahawasanya orang yang azan adalah 
baginya pahala seumpama pahala segala mereka yang sembahyang dengan sebab mendengar 
azannya kerana dia menunjukkan dengan azannya akan orang ramai diatas sembahyang yang 
mana ianya satu kebajikan. Maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. 
Diambil oleh Ibnu Hibban akan yang demikian itu daripada sabda nabi sawm “ َمْن َدله َعلَى َخْيٍر َفلَُه  

 artinya : barangsiapa yang menunjuk atas satu kebajikan maka baginya pahala ”َمْثُل أَْجَر َفاَعلَهَ 
seumpama orang yang memberbuatnya.  

1546. Hanya sanya nabi sawm tidak mengekali azan dan tidak segala khalifahnya kemudiannya kerana 
bahawasanya memelihara waktu-waktu sembahyang itu perlu kepada lapang daripada 
pekerjaan yang lain, sedang nabi sawm dan segala khalifah kemudiannya adalah mereka itu 
masyghul293 dengan urusan umat. Dari kerana ini kata Ibnu Umar radhiallahu anhu “ لَْو الَ الَخالََفَة  

َذْنتُ  َُ   .artinya : jikalau tidak ada pekerjaan khilafah ini pada aku nescaya azanlah aku sentiasa ”أَلَ
1547.  
1548.  
الَةَ  .1549  َباُب ُشُرْوَط الصه

1550. BAB SYARAT-SYARAT 
1551. SEMBAHYANG 
1552.  
1553. Ini bab pada menyatakan syarat sah sembahyang. Bermula, syarat sah sembahyang itu lapan 

perkara. Pertama Islam, maka tidak sah sembahyang kafir. Kedua mumayyiz, maka tidak sah 
sembayang orang yang tidak mumayyiz.  

1554. Ketiga kenal masuk waktu dengan yakin atau dengan zan serta masuk waktu itu pada batin, 
maka tidak sah sembahyang orang yang tidak zan masuk waktu sekalipun jatuh 
sembahyangnya didalam waktu atau dia zankannya tetapi tidak jatuh sembahyangnya didalam 
waktu.  

1555. Keempat mengetahui keadaan sembahyang itu fardhu dan membezakan fardhu-fardhu 
didalamya daripada sunat-sunatnya. Maka tidak sah sembahyang orang yang jahilkannya tetapi 
jika dia iktikadkan oleh orang awam sekelian perbuatan sembahyang itu fardhu atau 
sebahagianya fardhu dan sebahagiannya sunat dan tidak dibezakannya yang fardhu dari yang 
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sunat dan tidak diiktikadkanya fardhu yang tertentu sebagai sunat sahlah sembahyangnya. 
Bersalahan jika dia seorang alim294 maka tidaklah sah sembahyangnya. Inilah yang dinakal 
oleh imam Ghazali dan yang disahkan oleh imam Nawawi didalam Majmuk dan yang dirajihkan 
oleh syeikh Islam didalam syarah Minhaj. Adapun yang dizahirkan oleh Asnawi didalam 
Muhimmah dan yang dirajihkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah maka bahawa sah 
sembahyangnya samaada dia awam atau alim. 

1556. Syarat kelima suci daripada hadath besar dan hadath kecil. Maka tidak sah sembahyang orang 
yang berhadath melainkan pada orang yang ketiadaan air dan tanah. Maka jika datang hadath 
pada orang yang sembahyang yang lain daripada orang yang salisil hadath sekalipun dia 
ketiadaan air dan tanah atau digagahi diatas berhadath batallah sembahyangnya kerana batal 
toharahnya dan kerana bahawa sembahyang orang yang ketiadaan air dan tanah itu 
dihukumkan sahnya kerana tersebut didalam hadith yang sahih bahawa nabi sawm bersabda “ 

َ أََحُدُكْم فَى َصالَتََه َفْلَيْنَصَرْف وَ  أْ َوْلَيُعْد َصالََتهُ إََذا َفَسأ ْلَيَتَوضه ” artinya : apabila kentut seorang dari kamu 
didalam sembahyangnya maka hendaklah dia berpaling keluar dan mengambil wudhuk dan 
diulanginya sembahyangnya. 

1557. Sunat bagi orang yang kedatangan hadath didalam sembahyang bahawa dia memicit hidungnya 
dengan tangan kerana menutup atas dirinya supaya tepelihara orang ramai dari mengumpatnya 
maka terpelihara mereka itu daripada dosa mengumpat. Dikiaskan diatas hadath selainnya 
daripada tiap-tiap yang menafikan sah sembahyang yang datang didalam sembahyang seperti 
habis masa menyapu muza dan seperti kena najis kain atau badan dengan najis yang tidak 
dimaafkan. Maka batallah sembahyangnya dengannya.  

1558. Akan tetapi jika datang yang demikian itu tanpa taksirnya seperti angin mendedahkan auratnya 
maka dia menutupnya pada ketika itu juga dengan segera atau jatuh diatas kainnya najis yang 
basah maka segera ditangalinya kain itu atau jatuh keatasnya najis yang kering maka segera 
dikibarkannya tidaklah batal sembahyangnya. 

1559. Masaalah jika seorang lupa dirinya berhadath lalu dia sembahyang diberi pahala dia diatas 
kasadnya tidak diatas perbuatannya kerana tidak sah sembahyangnya melainkan perbuatannya 
yang tidak terhenti diatas toharah seperti zikir dan bacaan maka diberi pahala dia diatasnya 
melainkan bacaan daripada orang yang berjunub. 

1560. Syarat keenam suci dari najis yang tidak dimaafkan pada kainnya dan pada tiap-tiap apa yang 
ditanggungnya dan yang berhubung dengan yang ditanggungnya pada badannya.  Sejumlah 
daripadanya adalah apa yang ada didalam mulutnya dan yang didalam hidungnya dan matanya 
dan pada tempat sembahyangnya. Maka tidak sah sembahyang orang yang beserta dengan 
najis pada salah satu daripada yang tiga itu sekalipun dia jahilkannya.  

1561. Demikian lagi tidak sah sembahyang orang yang kedatangan najis didalam sembahyangnya 
melainkan jika dapat dia menolaknya dari dirinya seperti yang telah lalu kenyataannya kerana 
firman Allah taala “ َوثََياَبَك َفَطهِّْر   ” artinya : dan akan kain kamu maka sucikanlahlah wahai 
Muhammad. Dan lagi sabda nabi sawm “ مَ   َفاْغَسلَْي َعْنَك الده ” artinya : basuhlah dari diri kamu akan 
darah itu. Dan lagi sabda nabi sawm “ َة َعَذاَب اْلَقْبَر َمْنهُ   ُهوا َعَن اْلَبْوَل َفإَنه َعامه َتَنزه ” artinya : bersucilah 
daripada kumuh kerana bahawa kebanyakkan azab kubur itu disebabkan tidak bersuci darinya. 
Hadith sahih.  

1562. Sungguhnya telah sabitlah perintah menjauhi najis yang mana ianya tidak wajib diluar 
sembahyang maka tertentulah wajibnya didalam sembahyang jua, dan menyuruh berbuat 
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sesuatu adalah tegahan dari lawannya dan tegahan pada ibadat menghendaki batalnya. Akan 
tetapi haram berlumur dengan najis diluar sembahyang pada badan dan kain tanpa hajat. 

1563. Kalau terkena najis suatu daripada badannya atau kainnya atau tempat sembahyangnya dan 
tidak dia tahukan tempatnya wajiblah dia membasuh sekeliannya supaya sah sembahyangnya 
sertanya dan tidak harus dia berijtihad pada yang demikian itu sekalipun najis itu pada salah 
satu daripada dua tangan bajunya kerana sebahagian syarat-syarat ijtihad itu berbilang tempat 
maka tempat yang satu bukanlah tempat bagi ijtihad. Akan  tetapi jika diceraikan dua tangan 
bajunya itu sahlah ijtihad pada keduanya seperti apa yang telah terdahulu kenyataannya pada 
tempatnya.  

1564. Jika kena najis sehelai kain umpamanya maka dibasuh setengahnya kemudian maka dibasuh 
pula setengahnya yang tinggal lagi sucilah sekeliannya jika dibasuh bersama yang tinggal itu 
akan yang mujawir295 bagi yang tinggal itu pada tempat yang sudah dibasuh dahulu. Jika tidak 
dibasuh ia bersamanya sucilah sekelian yang lain daripada yang mujawir itu. Adapun yang 
mujawir itu maka ia najis kerana bertemu dengan najis dalam keadaan basah. Tidak najis juzuk 
yang basah yang mujawir bagi mujawir yang najis itu kerana bahawa najis mujawir itu tidak lalu 
ia kepada apa yang kemudiannya. Bandingannya seperti minyak sapi yang beku tidak najis ia 
sebab gugur najis kedalamnya melainkan apa yang bertemu dengan najis itu jua, tidak yang 
mujawir dengannya. 

1565. Syahadan. tidak sah sembahyang orang yang bertemu suatu daripada badannya atau kainnya 
seperti serbannya atau barang sebagainya dengan najis pada satu bahagian daripada 
sembahyangnya, sekalipun ia tidak bergerak dengan geraknya. Demikian lagi tidak sah 
sembahyang orang yang memegang tali atau barang sebagainya atau mengikatkannya pada 
tangannya pada hal ia berhubung dengan najis, sekalipun tiada bergerak ia dengan geraknya. 
Inilah yang tersebut didalam matan Mukhtasar Bafadhal dan yang disahkan oleh imam Nawawi 
didalam Minhaj dan mengikutnya syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah. Bersalahan syeikh Ibnu 
Hajar didalam syarah Mukhtasar Bafadhal maka dia mensyaratkan batal pada yang demikian itu 
jika ia bergerak dengan geraknya. Inilah hukum jika ada umpamanya tali itu berhubung dengan 
najis.  

1566. Adapun jika ia terikat dengan benda suci yang berhubung dengan najis maka iaitu tidak mengapa 
melainkan jika benda suci dan najis yang berhubung dengannya itu bergerak dengan geraknya, 
seperti tali yang terikat pada kalong anjing atau yang terikat pada perahu kecil atau keldai yang 
ada najis diatasnya. Akan tetapi tidak mengapa jika diletakkan tali itu dibawah tapak kakinya 
sekalipun ia bergerak dengan geraknya.  

1567. Demikian lagi tidak mengapa jika tali itu tidak terikat dengan benda suci yang berhubung dengan 
najis itu hanya ia semata-mata bersentuh dan bertemu kerana dia tidak menanggung najis dan 
tidak yang berhubung dengannya. Demikian lagi tidak mengapa jika najis itu berhampiran 
dengan tempat sembahyang atau berbetulan dengan satu daripada badannya atau selainnya 
dengan tidak tersentuh didalam rukuk atau sujud atau lainnya, sekalipun ia bergerak dengan 
geraknya. Akan tetapi makruh sembahyang berbetulan dengan najis jika ia hampir dengannya 
pada salah satu daripada pihaknya. 

1568. Syahadan. Wajib menghilangkan tatto pada badan iaitu iaitu cucukkan jarum pada kulit badan  
hinga keluar darah kemudian dimasukkan kedalamnya nila atau barang sebagainya supaya 
warna kuit menjadi biru atau hijau, kerana ia mengandungi najis iaitu darah yang bercampur 
dengan umpama nila itu. Maka tidak sah sembahyang sertanya. Jika dia enggan dari 
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menghilangkannya hakim menggagahinya. Tetapi tempat wajib menghilangkannya adalah jika 
dia tidak takutkan mudharat yang mengharuskan tayammum, dan jika dia takutkan yang 
demikian itu maka tidak wajib menghilangkannya dan dimaafkan ia daripadanya, maka sahlah 
sembahyang besertanya. 

1569. Tidak dibezakan pada wajib menghilangkan tatto ini diantara yang dibuat dalam keadaan dia 
digagahi atau pada ketika dia masih kecil dan diantara yang diperbuat dalam keadaan dia 
mulakallaf lagi dengan pilihan hatinya. Inilah yang dirajihkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam 
Tuhfah dan syarah Mukhtasar Bafadhal. Bersalahan syeihk Khatib Syarbini dan syeikh Ramli. 

1570. Kalau seorang menyambung tulangnya kerana hajat dengan tulang yang najis yang tidak sesuai 
selainnya sebagai penghubung dimaafkanlah ia daripadanya. Maka sah sembahyang 
besertanya, dan jika menyambungkannya itu bukan kerana hajat atau didapati tulang yang suci 
yang sesuai sebagai penyambung wajiblah dia menanggalkannya jika dia tidak takutkan 
mudharat yang mengharuskan tayammum lagi pula dia belum mati. Maka jika dia enggan 
daripada menanggalinya hakim menggagahinya. Adapun jika dia takutkan mudharat yang 
tersebut itu atau dia mati sebelum menanggalkannya tidaklah wajib dia menanggalkannya.  

1571. Dimaafkan daripada tempat istinja dengan batu atau barang sebagainya pada hal dirinya. Maka 
sahlah sembahyangnya besertanya sekalipun dia berpeluh, dengan syarat jika peluh itu tidak 
melampaui safhah dubur atau hasyafah zakar. Adapun pada hal orang lain maka tidak 
dimaafkan darinya. Maka dari kerana ini jikalau seorang sembahyang menanggung orang yang 
istinja dengan batu atau orang yang menanggung orang yang istinja dengan batu nescaya 
batallah sembahyangnya kerana tidak ada hajat kepada menanggungnya didalam sembahyang. 

1572. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah daripadanya, iaitu daripada illat yang tersebut itu, diambil 
bahawa telur tuma* yang termasuk kedalam selang-selang jahitan kain atau baju dimaafkan 
daripadanya sekalipun ditakdirkan hidupnya kemudian daripada matinya, kerana umum bala 
dengannya. Kata syeikh Ramli didalam Nihayah : diambil daripada bahasan yang telah lalu 
pada hukum memegang tali yang berhubung dengan najis bahawa jika seorang sembahyang 
memegang badan atau kain orang yang istinja dengan batu atau orang yang istinja dengan batu 
memegang badan atau kain orang yang sembahyang nescaya yang demikian itu 
memudharatkan, iaitu batal sembahyangnya. Ia adalah yang zahir. 

1573. Demikian lagi orang sembahyang yang menanggung burung yang ada najis pada duburnya atau 
haiwan yang disembelih atau bangkai yang suci yang ada didalam perutnya najis atau 
tembolok296 yang ada didalamnya najis sekalipun yang dimaafkan lagi ditutup tembolok itu 
dengan timah umpamanya, atau menanggung air yang sedikit atau benda cair yang ada 
didalamnya bangkai yang tidak ada baginya darah mengalir sekalipun kita katakan bahawa 
bangkai itu tidak menajiskannya nescaya batallah sembahyangnya pada sekelian enam 
masaalah itu kerana tidak ada hajat kepada menanggungnya didalam sembahyang. 

1574. Syahadan. Dimaafkan daripada lumpur jalan raya yang diyakinkan kena najis dan sukar 
memelihara daripadanya pada ghalibnya sekalipun ia bercampur dengan najis mughallazah. 
Berlain-lainan yang dimaafkan itu pada masanya dan tempatnya daripada kain dan badan. 
Maka dimaafkan pada musim hujan apa yang tidak dimaafkan pada musim kemarau dan 
dimaafkan pada kaki kain dan kaki baju apa yang tidak dimaafkan pada tangan dan pada 
tangan baju. Keluar dengan kata lumpur oleh ain najis maka tidak dimaafkan daripadanya, dan 
keluar dengan kata yang diyakinkan kena najis oleh lumpur yang tidak diyakinkan kena najis, 
maka ia dihukumkan suci sekalipun dizankan ia terkena najis, kerana mengamalkan asalnya. 
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1575. Dimaafkan tahi burung didalam masjid sekalipun banyak kerana masyaqqah memelihara 
daripadanya dengan syarat jika ianya kering lagi tidak disengajakan menyentuhnya. Tetapi tidak 
dimaafkan yang demikian itu pada badan  dan pada kain diatas itlak pada kaul yang muktamad.  

1576. Adapun jerawat dan darah bisul dan darah kutu babi dan darah luka dan nanah dan danur dan 
darah yang bercampur dengan nanah dan darah kutu dan darah tuma dan darah nyamuk dan 
darah pijat dan darah tempat bekam atau pentik dan tahi lalat dan kumuhnya dan kumuh 
kelawar dan tahinya dan kumuh orang yang salisil baul dan darah istihadhah dan air luka dan air 
melepuh yang berubah baunya maka sekelian yang tersebut itu dimaafkan sekalipun banyak 
lagi meleleh bersama peluh dan sampai kepada kain, kerana umum bala dengannya tetapi 
tempat maaf pada sekelian najis yang tersebut itu jika tidak terhasil ia dengan perbuatannya.  

1577. Adapun jika ia terhasil dengan perbuatannya seperti sengaja dia memerah bisul atau jerawat 
atau barang sebagainya atau sengaja dia membunuh kutu babi atau nyamuk atau tuma atau 
barang sebagainya pada kainnya atau badannya maka tidak dimaafkan daripadanya melainkan 
jika ianya sedikit. 

1578.  Begitu juga  jika dihamparkannya kain yang kena najis dengan salah satu daripada segala yang 
tersebut itu dan dia sembahyang diatasnya atau dia menanggung kain itu dengan tidak kerana 
dharurat atau hajat lalu dia sembahyang besertanya maka iaitu tidak dimaafkan daripadanya 
melainkan jika ianya sedikit. Tetapi jika dipakainya kain itu kerana tujuan yang sahih seperti 
bercantik-cantik lalu dia sembahyang sertanya maka iaitu dimaafkan sekalipun ianya banyak 
seperti yang disebutkan oleh syeikh Ibnu Hajar didalam syarah Muhtasar Bafadhal. 

1579. Dan lagi tempat kemaafan pada sekalian najis yang tersebut itu jika ia tidak bercampur dengan 
suatu yang lain yang tidak diperlukan menyentuhnya. Adapun jika ia bercampur dengan yang 
tersebut itu maka tidak dimaafkan suatu pun daripadanya sekalipun sedikit. Inilah yang difaham 
daripada ibarat syeikh Ibnu Hajar didalam Syarah Mukhtasar Bafadhal kerana mengikut 
kebanyakkan fuqaha’. Adapun hasil yang tersebut didaam Tuhfah bahawa tidak dimaafkan yang 
demikian itu jika ianya banyak dan dimaafkan jika ia sedikit kerana tersebut didalam Majmuk 
bahawa dimaafkan sedikit darah yang bercampur dengan air liur. Tersebut kenyataan yang 
demikian itu didalam hadith Aisyah r.a.  

1580. Adapun jika ia bercamur dengan suatu yang perlu meyentuhnya seperti air wudhuk danair mandi 
danair minum dan air basuh kepala ariada air mansi kerana menyejukkan badan atau 
membersihkannya atau barangsebagainya daripada tiaptiap yagikehendaki kepadanya aka iaitu 
tidakmengapa.  

1581. Dan lagi tempat kemaafan pada sekelian najis yang tersebut itu adalah dengan nisbah bagi 
umpama sembahyang jua tidak bagi umpama air yang sedikit. Maka jika jatuh suatu yang kena 
najis dengan salah satu daripada segala najis yang tersebut itu kedalam air yang sedikit atau 
cairan nescaya jadi najislah air atau cairan itu dengannya.  

1582. Tersebut didalam Raudhah : jika keluar darah dengan terpancar dari luka orang yang 
sembahyang dan darah itu tidak kena pada kulit badannya tidak batal sembahyangnya. Intaha. 
Mafhumnya apabila darah itu kena kulitnya batallah sembahyangnya jika ia banyak. Kata imam 
Rafi’e dan imam Nawawi : jikalau seorang berbuang darah dengan berpentik maka keluar 
darahnya didalam sembahyangnya dan tidak mengenai kulitnya atau mengenainya sedikit pada 
hal ia diluar tempat pentik itu tidaklah batal sembahyangnya. 

1583. Syahadan. Dimaafkan daripada sedkikit darah ajnabi iaitu selain darah dirinya yang berhubung 
dengannya dan selain darah anjing dan babi. Maka termasuk pada darah ajnabi itu darah 
dirinya yang telah bercerai ia dari badannya kemudian kena pula pada badannya samaada ia 
darah jerawat atau darah bisul atau darah luka atau barang sebagainya daripada segala darah 
yang tersebut itu.  



1584. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa darah-darah yang tersebut itu selagi ia masih 
berhubung pada badannya tidak dinamakan ia darah ajnabi dan apabila sudah bercerai 
daripadanya kemudian kena pula pada badannya maka barulah dibilangkan ia darah ajnabi, 
sekalipun ia daripada darah dirinya. Seperti darah yang pada demikian itu nanah dan danur dan 
air luka dan air melepuh yang berubah baunya, jika ianya ajnabi maka dimaafkan daripada yang 
sedikit daripadanya, dan jika ia bukan ajnabi maka dimaafkan daripadanya sekalipun banyak 
dengan segala syarat yang telah tersebut dahulu itu. 

1585. Adapun darah anjing dan babi maka tidak dimaafkan daripadanya sekalipun sedikit.  
1586. Dikenal banyak dan sedikit itu dengan adat yang ghalib. Maka hendaklah orang yang 

sembahyang berijtihad pada mengenal yang demikian itu jika ada ia ahli bagi ijtihad, jika tidak 
maka hendaklah dia mengikut kata orang yang ‘arif yang mujtahid. Maka apa yang diijtihadkan 
bahawa ia daripada apa yang ghalib terkena najis dengannya serta sukar memelihara 
daripadanya maka ianya dibilangkan sedikit dan jika tidak seperti demikian itu maka ianya 
banyak.  

1587. Dan jika dia syak pada satu daripada najis adakah ianya banyak atau sedikit maka baginya 
hukum sedikit. Jikalau  bercerai najis pada beberapa tempat sekira-kira jika dihimpunkan ia 
nescaya banyak adalah baginya hukum sedikit pada kata Imam dan hukum banyak  pada kata 
Mutawalli dan imam Ghazali dan selain kedua mereka, yang mana ia yang dirajihkan oleh 
setengah mereka itu.  

1588. Tidak dimaafkan bangkai kutu babi dan bangkai nyamuk dan bangkai tuma dan bangkai semut 
dan barang sebagainya yang lekat pada badan atau kain tatkala sembahyang. Maka jika dia 
membunuh kutu babi atau nyamuk didalam sembahyang atau barang sebagainya batallah 
sembahyangnya jika lekat bangkai itu pada tubuhnya atau kainnya. Jika tidak maka tidaklah 
batal ia. Tetapi jika bangkai itu didalam jahitan kain dan tidak dapat dia mengeluarkannya maka 
sayugia dimaafkan dia daripadanya. Demikianlah yang tersebut didalam syarah Mukhtasar 
Bafadhal. 

1589. Syahadan. Jika seorang sembahyang beserta najis yang tidak diamafkan pada badannya atau 
kainnya atau tempatnya pada hal dia tidak mengetahuinya atau dia mengetahuinya tetapi lupa, 
kemudian daripada dia sembahyang maka dia ingat wajiblah dia mengulang sembahyangnya. 
Kalau dia mati sebelum daripada ingatkannya maka yang diharapkan daripada kurnia Allah 
taala bahawa dia tidak disiksa kerana diangkatkan daripada umat nabi Muhammad sawm 
perbuatan tak-sengaja dan lupa. Akan tetapi apabila diihtmalkan mendatang najis itu kemudian 
daripada sembahyangnya maka tidaklah wajib dia mengulang sembahyangnya melainkan jika 
diyakinkan ujud najis itu sebelum sembahyangnya dan dia syak pad hilangnya sebelum 
sembahyangnya.  

1590. Jika seorang melihat najis yang tidak dimaafkan pada kain orang yang hendak sembahyang 
wajib dia memberitahunya. Demikian lagi wajib diatas seorang mengajari orang yang dilihatnya 
mencederakan yang wajib pada ibadat pada mazhab imam yang dia taklid kepadanya. Maka 
ianya wajib kifayah jika ada disana orang lain yang boleh mengajarinya, jika tidak maka ianya 
wajib ain.  

1591. Syarat ketujuh daripada syarat-syarat sah sembahyang : menutup aurat pada orang yang kuasa 
diatasnya. Maka tidak sah sembahyang dengan tidak menutup aurat serta kuasa diatasnya, 
sekalipun dia berada pada tempat yang sunyi dari manusia lagi didalam kelam.  

1592. Bermula, syarat satu benda sebagai penutup aurat itu bahawa ia adalah jirim yang menegah 
daripada dilihat warna kulit. Tidak memada sebagai penutup aurat itu bahawa ianya kaca dan 
kain yang jarang dan air yang jernih kerana ia tidak menegah daripada dilihat warna kulit. Tidak 
memadai celupan merah atau kuning umpamanya sekalipun ia menutup warna kulit kerana 



tidak ada jirim padanya bahkan semata-mata kesan jua sama seperti kesan inai. Tidak memada 
khemah yang sempit dan kelambu kerana yang demikian itu tidak dibilangkan sebagai penutup 
aurat pada ‘uruf.  

1593. Memada sebagai penutup aurat itu lumpur dan air yang keruh atau yang jernih yang banyak 
diatas suatu yang hijau yang menegah dari dilihat warna kulit sekalipun ada kain sertanya. 
Tetapi jika tidak diperolehnya kain dan barang sebagainya maka wajib diatasnya menutup 
auratnya dengan lumpur atau air yang keruh dan barang sebagainya.  

1594. Tergambar sembahyang didalam air pada orang yang kuasa rukuk dan sujud didalam air dengan 
tidak ada masyaqqah yang kuat dan pada orang yang rukuk dan sujud dengan isyarat jika dia 
tidak kuasa rukuk dan sujud didalam air dan pada orang yang sembahyang mayat.  

1595. Masaalah. Jika seorang kuasa sembahyang berdiri didalam air dan sujud bertelanjang diatas 
tebing dengan tidak ada masyaqqah yang kuat wajib diatasnya yang demikian itu. Jika ianya 
dengan masyaqqah yang kuat tidak wajib ia diatasnya, bahkan harus dia memperbuatnya, 
tanpa kadha, dan harus pula dia sembahyang dengan tamam diatas tebing dengan 
bertelanjang, tanpa kadha. Harus pula dia berdiri sembahyang didalam air itu dan sujud dengan 
isyarat. Diambil yang demikian itu daripada ibarat syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dan syarah 
Mukhtasar Bafadhal dan daripada ibarat Hasyiah Ibnu Qasim.  

1596. Masaalah. Jikalau dua orang lelaki atau dua orang perempuan menutup auratnya dengan sehelai 
kain yang meliputi keduanya memadailah kain itu sebagai penutup aurat kedua mereka dan sah 
sembahyang mereka sekalipun haram bersentuhan aurat mereka.  

1597. Syahadan. Disyaratkan pula pada menutup aurat itu dari pihak atas dan sekelian pihak 
kelilingnya. Maka tidak wajib menutupnya dari bawah. Maka jika seorang sembahyang pada 
tempat yang tinggi lalu kelihatan auratnya kepada orang yang dibawah maka ianya tidak 
mengapa. Bersalahan apabila kelihatan auratnya dari atas seperti pada leher baju atau pada 
kelilingnya seperti pada dua tangan baju maka ianya tidak memadai. 

1598. Maka kalau seorang memakai baju kurung yang luas lehernya atau tangannya sekira-kira 
kelihatan auratnya dari leher atau tangan bajunya itu pada ketika rukuknya atau selainya 
wajiblah dia mengkancing leher bajunya dengan kancingnya atau menyematkanya dengan 
penyemat atau menutupnya dengan tangannya atau janggutnya atau mengikat pinggangnya. 
Maka jika tidak diperbuatnya akan yang demikian itu sahlah ihramnya. Kemudian tatkala rukuk 
jika dia menutupnya sahlah sembahyangnya, jika tidak maka batallah sembahyangnya pada 
ketika itu. 

1599. Adapun aurat lelaki merdeka atau sahaya yang baligh dan yang tidak baligh dan aurat sahaya 
perempuan sekalipun muba’adhah atau mukatabah atau mustauladah adalah apa yang diantara 
pusat dan lutut kerana sabda nabi sawm “ تََه َوُرْكَبتَهَ   َعْوَرةُ اْلُمْؤَمَن َما َبْيَن ُسره ” artinya : aurat orang 
mukmin itu apa yang diantara pusatnya dan lututnya, dan lagi sabda nabi sawm “ َغطِّ َفَخَذَك َفإَنه  

ةٌ اْلَفْخَذ َعْورَ  ” artinya : tutup peha kamu kerana peha itu aurat. Maka dikiaskan dengan lelaki akan 
sahaya perempuan kerana bahawa kepala setiap daripada keduanya itu bukan aurat. Adapun 
diri pusat dan lutut maka ia bukan aurat, tetapi wajib menutup satu daripada keduanya supaya 
diyakinkan menutup aurat dengannya.  

1600. Aurat perempuan merdeka yang baligh dan yang tidak baligh didalam sembahyang dan 
dihadapan lelaki yang bukan mahramnya sekalipun diluar sembahyang adalah sekelian 
badannya melainkan muka dan dua tapak tangan zahir dan batin hingga pergelangan tangan 
kerana firman Allah taala “ َوالَ ُيْبَدْيَن َزْيَنَتُهنه إاَله َما َظَهَر َمْنَها  ” artinya: janganlah sekelian perempuan 
itu membukakan aurat mereka melainkan apa yang zahir daripadanya, iaitu  muka dan dua 
tapak tangan. Muka dan tapak tangan itu bukannya aurat hanyalah kerana hajat manusia 
membawa kepada membukakan keduanya. 



1601. Adapun haram menilik keduanya dan menilik apa yang selain daripada yang diantara pusat dan 
lutut pada sahaya perempuan maka ianya bukan kerana aurat hanya kerana menilik kepadanya 
itu tempat zan bagi mendatangkan fitnah jua. Demikianlah disebutkan oleh syeikh Ibnu Hajar 
didalam syarah Mukhtasar Bafadhal.  

1602. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa wajib menutup keduanya diluar sembahyang 
dihadapan lelaki yang bukan mahramnya adalah kerana memelihara daripada fitnah jua bukan 
kerana keadaannya aurat.  

1603. Adapun aurat khunsa musykil maka ianya seperti aurat perempuan pada sekelian yang tersebut 
itu yang merdeka seperti perempuan yang merdeka dan yang sahaya seperti perempuan yang 
sahaya. Maka jika khunsa menutup auratnya seperti lelaki tidaklah sah sembahyangnya.  

1604. Adapun perempuan merdeka maka yang wajib dia menutupinya dihadapan lelaki mahramnya 
dan dihadapan sesama perempuan dan dihadapan hamba lelakinya yang kepercayaan dan 
dihadapan lelaki yang mamsuh yang tidak tinggal padanya sedikit pun syahwatnya maka adalah 
apa yang diantara pusat dan lutut. Maka harus diantara mereka itu saling melihat selain apa 
yang diantara pusat dan lutut dengan syarat jika tidak ditakuti fitnah dan tidak dengan syahwat.  

1605. Memada menutup sebahagian auratnya dengan tangannya dengan tidak bersentuh yang 
membatalkan wudhuk kerana terhasil maksud dengannya. Memada menutupinya dengan 
tangan orang lain sekalipun ianya haram. Jika seorang tidak dapat penutup aurat meliankan apa 
yang memenutup sebahagian auratnya jua wajiblah dia menutupnya dengannya. Maka jika dia 
mendapat apa yang mencukupi sebagi penutup kubul dan dubur tidak selainnya tertentulah ia 
bagi menutup keduanya, atau dia mendapat apa yang  cukup sebagai penutup salah satu 
daripada keduanya wajiblah dia menutup kubulnya jua kerana dia mengadap dengan kubulnya 
kepada kiblat maka menutupinya lebih dicita kerana memuliakan kiblat dan lagi pula kerana 
dubur pada ghalibnya tertutup dengan dua ilyah297. 

1606. Syahadan. Wajib atas seorang menghasilkan kain penutup aurat dengan beli atau sewa atau 
barang sebagainya, sebanding apa yang telah lalu pada menghasilkan air wudhuk. Tetapi 
hendaklah diutamakan menghasilkannya daripada menghasilkan air kerana kekal manfaatnya 
dan lagi kerana tidak ada baginya ganti bersalahan air. Maka jika tidak didapatinya melainkan 
kain yang kena najis dan tidak dapat dia menyucikannya hendaklah dia sembahyang 
bertelanjang, dan jika dapat dia menyucikan kain itu janganlah dia sembahyang bertelanjang 
bahkan wajib dia menyucikannya sekalipun keluar waktu.  

1607. Jika tidak didapatinya melainkan kain sutera jua wajib dia menutup auratnya dengannya dan 
tidak harus dia sembahyang bertelanjang serta ada kain sutera. Jika seorang terpenjara diatas 
najis hendaklah dia menghamparkan kain penutup auratnya diatas najis itu dan sembahyang 
bertelanjang serta dikerjakannya segala rukun dengan sempurnanya dan tidak wajib dia 
mengkadha sembahyangnya. 

1608. Syarat kelapan daripada syarat sah sembahyang : mengadap ain kiblat, iaitu ain ka’bah, pada 
orang yang kuasa diatasnya, dengan yakin pada yang dekat dan dengan zan pada yang jauh 
darinya. Maka tidak memada mengadap pihak ka’bah kerana firman Allah taaa “ َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر  

 artinya : hadapkan muka mu kepada ‘ain ka’bah. Maka mengadap kiblat tidak wajib ”اْلَمْسَجَد اْلَحَرامَ 
diluar sembahyang maka tertentulah wajibnya itu didalam sembahyang jua.  

1609. Dan lagi nabi sawm pernah berada didalam masjid haram mengadap ‘ain ka’bah maka sabdanya 
“ َهَذَه اْلقَْبلَةُ   ” artinya : inilah kiblat, dalam keadaan  dia mengisyarat kepada ain ka’bah, artinya: ‘ain 
ka’bah inilah kiblat tidak selainnya, daripada pihaknya. Maka had pada sabda nabi “inilah kiblat” 
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itu menolak daripada ditanggungkan “ َشْطرَ   ” pada ayat itu diatas makna pihak. Dan lagi sabda 
nabi sawm “ وا َكَما َرأَْيُتُمْونَى أَُصلِّىْ َصلُّ   ” artinya : sembahyanglah kamu seperti apa yang kamu lihat 
aku sembahyang. Maka tidak sah sembahyang dengan tidak mengadap kiblat dengan ijmak.  

1610. Kata syeikh Zarkasyi didalam Khadim bukanlah yang dikehendaki dengan ‘ain itu dinding ka’bah 
tetapi ia adalah perkerjaan yang artinya berbentuk istilah, iaitu  seluruh baitullah itu dan 
ruangnya yang keatas hingga kelangit dan kebawah hingga bumi yang ketujuh. 

1611. Disyaratkan berbetulan dengan ain ka’bah pada ‘uruf, bukan pada hakikat. Disyaratkan pada 
orang yang hampir dengan ka’bah bahawa berbetulan sekelian badannya dengan ka’bah. Maka 
jika keluar sebahagian badannya atau sebahagian saf yang panjang yang terbentang 
berhampiran ka’bah daripada berbetulan dengannya tidaklah sah sembahyangnya. Disyaratkan 
pula berbetulan dengan dada pada berdiri dan duduk dan dengan kebanyakkan badan pada 
rukuk dan sujud.  

1612. Bermula, yang dikehendaki dengan dada itu adalah sekelian lintang badan iaitu daripada satu 
tepi bahu kepada tepi bahu yang sebelah lagi. Maka jika dia mengadap tepi ka’bah maka keluar 
suatu daripada lintang badannya daripada berbetulan dengannya tidak sah sembahyangnya. 
Adapun orang yang tidak kuasa mengadap kiblat seperti orang sakit yang tidak mendapat orang 
yang mengadapkan dia kepadanya dan orang yang terikat pada kayu dan yang karam dan yang 
disula maka hendaklah dia sembahyang diatas mengikutkan halnya, dan sah sembahyangnya 
kerana tidak disyaratkan mengadap kiblat pada haknya. Tetapi wajib dia mengulang 
sembahyangnya itu kerana nadir uzurnya.  

1613. Jika berlawanan diatas seorang dua yang wajib, mengadap kiblat dan berdiri pada sembahyang  
fardhu, wajib diatasnya mengadap kiblat serta sembahyang duduk kerana wajib mengapadap 
kiblat lebih muakkad daripada wajib berdiri kerana tidak gugur wajib mengadap pada 
sembahyang sunat melainkan kerana uzur. Bersalahan wajib berdiri maka ia gugur pada 
semahyang sunat dengan tidak ada uzur. 

1614. Syahadan. Adalah mengadap iblat itu wajib pada sekelian jenis sembahyang melainkan pada 
sembahyang orang yang sangat takut dan apa yang dihubungkan dengannya yang lagi akan 
datang kenyataannya didalam babnya. Maka mengadap kiblat itu bukanlah syarat pada 
sembahyang itu, samaada ia fardhu atau sunat, kerana dharurat.  

1615. Dan melainkan pada sembahyang sunat didalam safar yang mubah bagi orang yang menuju 
tempat tertentu sekalipun safarnya itu tidak lanjut. Maka tidak disyaratkan padanya mengadap 
kiblat. Maka harus bagi musafir dengan safar yang mubah mengerjakan sembahyang sunat 
mengadap arah yang ditujunya pada safarnya sekalipun sembahyang sunat hari raya dan 
gerhana, samaada ia berkenderaan atau berjalan kaki  kerana nabi sawm adalah dia 
sembahyang sunat diatas kenderaannya didalam safar pada hal dia mengadap pihak yang 
ditujunya. Dikiaskan dengan yang berkenderaan itu yang berjalan kaki.  

1616. Adapun orang yang maksiat dengan safarnya dan orang yang tidak karuan tempat tujuannya 
pada safarnya dan orang yang mukim maka tidak harus dia mengerjakan sunat seperti demikan 
itu.  

1617. Disyaratkan serta yang demikian itu meninggalkan perbuatan yang banyak seperti memecutkan 
kenderaannya dan berlari-lari dan menggerak-gerakkan kaki dengan tidak ada hajat. 

1618. Disyaratkan pula meninggalkan sengaja memijak najis yang basah dan yang kering sekalipun 
jika najis itu rata pada jalan. Maka jika dijijaknya dengan lupanya nescaya memudharatkan najis 
yang basah yang tidak dimaafkan tidak najis yang kering. Tidak diberati orang yang 
sembahyang berjalan kaki itu memelihara kakinya dari menjijak najis kerana bahawa yang 
demikian itu mencederakan khusyuknya dan kekal jalannya. 



1619. Jika mulut binatang yang ditunggangnya terkena najis pada hal dia sembahyang diatasnya 
janganlah dia pegang talinya dari kerana jika dia sengaja memegangnya batallah 
sembahyangnya kerana dengan sebab memegangnya dia menanggung benda yang berhubung 
dengan najis atau kena* benda yang berhubung dengan najis. Bersalahan jika dia letakan 
tangannya diatas tali tunggangan itu dengan tidak menanggungnya maka tidaklah batal 
sembahyangnya.  

1620. Jika dia sampai kepada tempat perhentian yang putus dengannya perjalanannya atau sampai 
kepada tempat kediamannnya atau dia berniat akan diam pada satu tempat yang sesuai 
sebagai tempat diam pada hal dia berhenti pada tempat itu hendaklah dia turun dari 
kenderaannya dan menyempurnakan sembahyang dengan rukun-rukunnya dalam keadaan 
mengadap kiblat, selama dia tidak dapat menyempurnakannya diatas kenderaannya. Inilah 
yang tersebut didalam Tuhfah, bersalahan didalam syarah Ubab.  

1621. Syahdan. Jika mudah bagi orang yang berkenderaan mengadap kiblat pada sekelian 
sembahyangnya dan menyempurnakan sekelian rukunnya atau sebahagiannya seperti dia 
diatas sekeduk atau didalam kapal wajib diatasnya yang selain jurumudi mengadap kiblat pada 
sekelian sembahyangnya dan menyempurnakan rukunnya. Jika tidak mudah yang demikian itu 
maka tidak wajib diatasnya melainkan tatkala takbir ihram jua. Itupun jika termudah seperti 
adalah binatang yang tungganginya berhenti dan dapat dia berpaling diatas binatang itu atau 
dapat dia memalingkan binatang itu dengan mudah.  

1622. Adapun jika tidak mudah baginya mengadap kiblat didalam takbir ihram seperti adalah binatang 
itu sangat liar dan sukar dikawal atau ada ia berpindah-pindah298 dan tidak dapat dia berpaling 
diatasnya dan tidak dapat memalingkannya kepada kiblat maka tidaklah wajib atasnya 
mengadap kiblat didalam takbir ihram kerana masyaqqah.  

1623. Adapun jika ada yang mengenderai kenderaan laut itu juru mudi iaitu kelasi yang mengemudikan 
kapal tidaklah wajib diatasnya menyempurnakan segala rukun sembahyang sekalipun termudah 
dan tidak wajib atasnya mengadap kiblat pada sekelian sembahyangnya melainkan tatkala 
takbir ihram jua jika termudah kerana memberati yang demikian itu memutuskan kerjanya. 

1624. Syahadan. Haram diatas yang mengerjakan sembahyang sunat didalam safar berpaling dari arah 
jalan tempat tujuannya kepada arah yang lain kerana jalan yang ditujunya itulah ganti daripada 
kiblat. Maka jika dia berpaling daripadanya kepada arah yang lain dengan sengaja lagi tahukan 
haramnya batallah sembahyangnya. Melainkan jika dia berpaling kepada kiblat maka tidaklah 
batal kerana ia adalah kiblatnya yang asal. Adapun jika dia berpaling kepada arah yang lain 
daripada kiblat dengan lupa atau dengan jahilkan haramnya atau digagahi oleh binatangnya 
maka tidakkah batal sembahyangnya jika dia kembali kepadanya dengan segera. Jika dia 
dipalingkan orang daripadanya dengan paksa batallah sembahyangnya diatas itlak kerana nadir 
yang demikian itu. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah.  

1625. Memada orang yang sembahyang diatas kenderaan itu mengisyaratkan rukuknya dan sujudnya 
dengan menundukkan kepala tetapi tunduknya untuk sujud lebih dari tunduknya untuk rukuk 
supaya terbeza diantara keduanya. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa tidak 
wajib pada sujudnya meletakkan dahinya diatas leher binatang kenderaannya atau diatas 
pelananya atau barang sebagainya. 

1626. Bermula, orang yang sembahyang berjalan kaki hendaklah dia menyempurnakan rukuk dan 
sujud dan mengadap kiblat didalam rukuk dan sujud dan didalam takbir ihram dan didalam 
duduk diantara dua sujud kerana mudah yang demikian itu diatasnya, bersalahan orang yang 
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berkenderaan. Harus dia berjalan pada apa yang selain demikian itu kerana lanjut masanya 
atau mudah berjalan padanya.  

1627. Bermula, tidak harus bagi seorang sembahyang fardhu diatas binatang tungangannya melainkan 
dengan tiga syarat. Pertama : hendaklah kenderaannya itu berhenti. Kedua bahwa dia 
mengadap kiblat didalam sekelian sembayangnya. Ketiga : dia sempurnakan sekelian rukun 
sembahyangnya.  

1628. Adapun jika binatang kenderaannya itu berjalan atau dia tidak mengadap kiblat didalam sekelian 
sembahyangnya atau dia tidak menyempurnakan rukun-rukun sembahyangnya maka tidak 
harus baginya sembahyang fardhu diatas kenderaannya. Tetapi jika dia takut tertinggal daripada 
taulannya atau barang sebagainya disebabkan turun hendaklah dia sembahyang diatas 
kenderaannya pada hal dia berjalan kepada jalan tempat tujuannya dan dia mengisyaratkan 
rukuk dan sujud dengan tunduk. Kemudian maka dia mengulang sembahyangnya kerana nabi 
sawm tidak pernah mengerjakan sembahyang fardhu diatas kenderaannya dan lagi kerana 
bahawa perjalanan binatang itu dibangsakan kepadanya dengan dalil harus tawaf diatasnya 
maka dia tidak tetap pada dirinya.  

1629. Bersalahan dengan benau yang belayar kerana bahawa ia serupa dengan rumah kerana ia 
didiami didalam sebulan atau setahun atau lebih, dan bersalahan pula dengan katil yang 
ditanggung oleh beberapa orang kerana bahawa perjalan katil itu dibangsakan kepada orang 
yang menanggungnya tidak kepada orang yang sembahyang diatasnya. Dan lagi pula 
perbezaannya kerana bahawa binatang kenderaan itu tidak dapat memelihara satu arah dan 
tidak tetap diatasnya, bersalahan lelaki yang menanggung katil itu.  

1630. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa jika orang yang memegang tali 
kenderaannya dapat mengadapkannya kekiblat lalu dipimpinnya haruslah dia sembahyang 
fardhu diatasnya jika dia sempurnakan rukun-rukunnya kerana perjalanan binatang 
kenderaannya pada ketika itu tidak dibangsakan kepadanya, hanya dibangsakan kepada orang 
yang memimpinnya.  

1631. Bermula, barang siapa sembahyang didalam ka’bah atau diatas sutuhnya maka iaitu harus, 
bahkan sunat sembahyang didalam ka’bah. Maka jika dia sembahyang didalam ka’bah 
hendaklah dia mengadap kepada dindingnya atau kepada pintunya yang tertutup, jangan dia 
mengadap kepada pintunya yang terbuka melainkan jika bendul pintu itu tinggi sekira-kira dua 
pertiga hasta atau lebih.  

1632. Jika dia sembahyang diatasnya hendaklah dia mengadap kepada suatu benda yang tinggi 
seperti demikian itu, samaada ianya satu juzuk daripada ka’bah seperti dinding yang disekeliling 
sutuh ka’bah pada masa ini atau apa yang dihubungkan dengannya seperti tongkat yang 
dipakukan atau yang dibina diatasnya atau kayu yang tumbuh diatasnya atau tanah yang 
berlonggok padanya, maka sahlah sembahyangnya kerana dia mengadap kepada satu juzuk 
ka’bah, sekalipun dia jauh daripadanya lebih daripada tiga hasta atau keluar sebahagian 
badannya pada ruang udara benda itu. Bersalahan dengan rumput yang tumbuh diatasnya atau 
tongkat yang tidak dipakukan dan tidak dibina seperti ia ditajak diatasnya kerana bahawa 
keduanya itu tidak dibilangkan daripada juzuk ka’bah.  Adapun jika pada sutuh ka’bah itu tidak 
ada  suatu daripada yang tersebut itu maka tidaklah harus sembahyang diatasnya. 

1633. Barang siapa dapat mengetahui ka’bah dan tidak ada diantaranya dan diantara ka’bah suatu 
yang melindungi seperti dia berada didalam masjidiharam atau berada diatas bukit Abu Qubais 
dan diatas sutuh rumah, tidak harus dia mengamalkan selain pengetahuannya. Maka tidak 
harus dia mengambil khabar orang kepercayaan yang mengkhabarkan dia dari pengetahuannya 
dan tidak harus dia ijtihad dan tidak harus taklid iaitu mengambil kata orang lain yang terjadi 
daripada ijtihad kerana mudah dia mengetahui ka’bah dengan dia melihatnya atau 



menyentuhnya. Bandingan yang demikian itu adalah seperti hukum mujtahid yang mendapat 
nas.  

1634. Maka diketahui daripada yang demikian itu barang siapa berada didalam masjidharam pada hal 
dia buta atau didalam kelam tidak boleh dia berpegang melainkan dengan menyentuh ka’bah 
yang terhasil yakin dengannya atau dikhabarkan oleh sekumpulan orang yang sampai kepada 
bilangan tawatir atau karenah yang putus seperti bahawa adalah dia telah tahu satu tempat 
didalam masjid itu barang siapa menyandarkan belakangnya kepada tempat itu nescaya 
adalalah dia mengadap ka’bah, atau mengkhabarkan dia dengan yang demikian itu sekumpulan 
yang sampai kepada bilangan tawatir.  

1635. Adapun jika dia tidak dapat mengetahui ka’bah atau dapat dia mengetahuinya tetapi ada disana 
suatu yang melindungi seperti gunung atau rumah wajiblah dia mengambil kata orang yang 
kepercayaan yang mengkhabarkan dia dari pengetahuannya tidak dari ijtihadnya, sekalipun  dia  
sahaya dan perempuan seperti katanya : telah aku lihat ka’bah pada pihak ini. Tidak diberati dia 
melihat ka’bah dengan naik keatas gunung atau rumah atau masuk kedalam masjid, kerana 
masyaqqah yang demikian itu diatasnya.  Melainkan jika suatu yang melindungi itu baharu dia 
buat tanpa ada hajat atau baharu dibuat oleh orang lain dengan ta’addi dan dapat dia 
menghilangkannya, maka diberati dia melihat ka’bah .  

1636. Tidak harus dia ijtihad serta ada khabar orang yang kepercayaan kerana khabarnya itu lebih kuat 
daripada ijtihad. Maka tidak boleh dia berpaling kepada ijtihad serta dia mampu mendapatkan 
yang lebih kuat daripadanya.  

1637. Seperti khabar orang yang kepercayaan itu adalah melihat mihrab yang muktamad, iaitu mihrab 
orang Islam didalam negeri yang besar atau yang kecil yang ramai orang sembahyang 
didalamnya didalam masa yang panjang lagi selamat ia dari celaan orang yang tahukan dalil 
kiblat.  

1638. Seperti khabarnya juga adalah kata orang yang kepercayaan : telah aku lihat satu jamaah yang 
ramai daripada orang Islam sembahyang mereka itu kepada arah ini. Tetapi harus pada mihrab 
yang tersebut itu ijtihad kekanan atau kekiri kerana mungkin silap pada keduanya, tidak ijtihad 
pada arah kerana tidak mungkin salah padanya. 

1639. Kata Subki : tempat harus taklid pada mihrab orang Islam itu apabila tidak zahir pada mihrab itu 
kesilapan dengan ijtihad padanya. Adapun jika zahir kesilapan padanya maka tidak harus dia 
taklid kepadanya.  

1640. Inilah sekeliannya pada yang lain daripada mihrab nabi sawm. Adapun mihrab nabi iaitu sabit 
bahawa nabi sawm sembahyang kepadanya maka tertegahlah ijtihad padanya dan jikalau 
kekanan atau kekiri sekalipun kerana bahawa nabi sawm ditetapkan dia diatas kesilapannya.  

1641. Adapun pada orang yang tidak kepercayaan seperti orang yang fasik dan kanak-kanak maka 
tidak diterima khabarnya. Adapun jika tidak ada padanya orang yang  kepecayaan yang 
mengkhabarkan dari pengetahuannya dan tidak ada yang dihubungkan dengannya dan dapat 
dia berijtihad kerana dia tahukan dalil-dalil kiblat wajiblah dia berijtihad dan haram diatasnya 
taklid kerana bahawa seorang mujtahid tidak harus taklid kepada mujtahid yang lain. 

1642. Bermula dalil-dalil yang menunjukk kepada kibat itu amat banyak, tersebut kenyataanya didalam 
beberapa kitab. Maka para fuqaha’ daripada imam-imam kita yang bermazhab syafi’e tidak 
melanjutkan bahasan diatas dalil kiblat kerana mereka memadakan dengan yang disebutkan 
didalam kitab-kitab itu. Maka yang ujud pada kata imam-imam kita yang bermazhab syafi’e 
bahawa dalil yang paling kuat dilalahnya diatas kiblat adalah bintang kutub.  

1643. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah : yang paling dhaif daripada dalil-dalil kiblat itu adalah 
angin dan yang paling kuatnya adalah bintang kutub utara yang mana ini adalah masyhur. 
Berlain-lainan dilalah bintang kutub itu diatas kiblat sebab berlain-lainan negeri maka pada 



negeri mesir hendaklah dijadikan bintang kutub itu berbetulan dengan belakang telinga kiri 
orang yang sembahyang, dan pada negeri Irak berbetulan dengan belakang telinga kanannya, 
dan pada negeri Yaman berbetulan dengan hadapannya yang pada pihak lambungnya yang kiri 
dan pada negeri Syam berbetulan dengan belakangnya. Intaha.  

1644. Syahadan. Adalah bintang kutub utara itu tidak kelihatan pada negeri yang berada pada 
khatulistiwa dan pada negeri yang berada pada pihak selatan seperti negeri Banjar dan negeri 
Jawa, maka didalam negeri itu tidak dapat berdalil diatas kiblat dengannya kerana ia tidak 
kelihatan melainkan dengan perantaraan “baitul ibrah” iaitu pedoman299 dan barang 
sebagainya kerana hujung jarum pada pedoman yang mengadap kepada pihak utara itu 
berbetulan dengan bintang kutub.  

1645. Bintang kutub itu kelihatan pada tiap-tiap negeri yang berada pada pihak utara iaitu  seperti 
negeri Makkah dan Madinah dan negeri Aceh dan kebanyakkan negeri Melayu. Ketingiannya 
bintang ini dari kaki langit adalah kadar jauh negeri itu dari khatulistiwa. Maka tinggi bintang 
kutub  dinegeri Makkah dua puluh satu darjah kerana jauh Makkah dari Khatulistiwa seperti 
demikian itu, dan tingginya dari negeri Madinah dua puluh empat darjah300 kerana jauh 
Madinah dari khatulistiwa seperti demikian itu.  

1646. Maka jika ada jauh satu negeri pada khatulistiwa sembilan puluh darjah nescaya adalah tinggi 
bintang itu sembilan puluh darjah iaitu berbetulan dengan atas kepala isi negeri itu. Maka 
didalam negeri itu tidaklah dapat berdalil dengan bintang kutub kerana tidak ada baginya dilalah 
diatas kiblat. 

1647. Bermula, keadaan bintang kutub itu paling kuat daripada dalil-dalil kiblat yang lain seperti yang 
telah dinyatakan oleh imam-imam mazhab syafi’e kita itu maka yang dikehendaki oleh mereka 
dengannya adalah dalil yang zahir lagi yang dicapai oleh pancaindera. Oleh kerana tetapnya 
lagi tidak berubah adalah ia lebih kuat dilalahnya diatas kiblat dari segala dalil-dalil kiblat yang 
lain yang zahir lagi dicapai pancaindera.  

1648. Adapun dalil kiblat yang tidak zahir dan tidak mahsus seperti  garis bujur dan garis lintang301 
negeri yang telah ditakdirkan oleh ulamak ahli hai’ah maka ianya lebih kuat dilalahnya diatas 
kiblat daripada bintang kutub pada hak orang yang mengetahuinya, kerana bahawa ia lebih 
mendhobit dan lebih hampir kepada betul seperti apa yang dikatakan oleh saidina Umar dan 
selainnya, dan lagi pula dilalah garis bujur dan garis lintang diatas kiblat itu umum pada sekelian 
negeri dan sekelian tempat, bersalahan dengan bintang kutub. 

1649. Kata syeikh Khatab yang mana dia seorang daripada ulamak ahli hai’ah bahawa dalil kiblat itu 
enam perkara. Pertama bujur, iaitu kadar jauh negeri atau tempat daripada pulau Khalidat di 
Maghribi302. Kedua : lintang iaitu kadar jauhnya dari khatulistiwa serta bulatan ilmu ukur atau 
yang lainnya daripada persegi ilmu ukur303. Ketiga : bintang kutub dan kawakib. Keempat : 
matahari. Kelima : angin. Maka yang paling lemah dilalahnya diatas kiblat adalah angin dan 
yang paling kuat dilalah diatasnya adalah garis bujur dan mengiringinya garis lintang kemudian 
maka bintang kutub. Intaha. 
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1650. Kata syeikh Qalyubi didalam risalahnya yang bernama al Hidayah min Dhalalah, pada mengenal 
waktu dan kiblat dengan tidak ada alat: ketahui oleh mu bahawa ka’bah al-musyarrafah itu 
terletak pada pertengahan bumi yang didiami, dan bumi yang didiami itu berada pada 
sekelilingnya pada arah-arah yang empat. Dan bahawa setiap satu arah daripada empat arah 
itu menjadi sempit apabila semangkin hampir kepada ka’bah dan luas ia apabila semangkin jauh 
daripadanya. Maka diatas ini tiap-tiap orang yang berada pada pertengahan arah dengan kadar 
yang membetuli jirim ka’bah tidaklah perlu tatkala mengadapnya kepada serong kekanan atau 
kekiri, dan siapa berada pada tempat yang lain daripada pertengahan arah perlu dia kepada 
serong kepada pertengahan itu serong sedikit jika dia hampir kepadanya dan serong banyak 
jika dia jauh daripadanya.  

1651. Bermula dalil yang muktamad iaitu yang dipegangi pada sekelian tersebut itu adalah garis bujur 
negeri dan garis lintangnya. Maka sayugia bagi sesiapa yang hendak pergi kepada satu negeri 
kepada satu negeri bahawa dia mengetahui bujur dan lintang negeri itu dan mengetahui bujur 
dan lintang Makkah - adapun bujur Makkah maka enam puluh, yang sebetulnya tujuh puluh 
tujuh darjah dan lintangnya dua puluh satu darjah- kerana perlu dia kepada yang demikian itu 
untuk mengenal kiblat pada negeri itu.  

1652. Maka tiap-tiap negeri yang bujurnya tersedikit daripada bujur Makkah maka negeri itu pada pihak 
barat Makkah. Maka kiblat isi negeri itu adalah pada pihak timur. Kemudian daripada itu, jika 
negeri itu dan Makkah bersamaan pada garis lintang tidak perlu isi negeri itu kepada serong 
tatkala mengadap kiblat, jika tidak bersamaan keduanya pada garis lintang hendaklah mereka 
serong kepada pihak kirinya jika lintang negeri itu tersedikit daripada lintang Makkah dan serong 
kepada pihak kanan jika lintang negeri itu terbanyak dari lintang Makkah 

1653.  Tiap-tiap negeri yang terbanyak bujurnya daripada bujur Makkah maka negeri itu pada pihak 
timur Makkah maka kiblat isi negeri itu pada pihak barat. Kemudian, jika bersamaan kedua 
negeri itu pada lintang tidak perlu isi negeri itu kepada serong. Jika tidak bersamaan keduanya 
pada lintang hendaklah isi negeri itu serong kepada pihak kirinya jika lintangnya terbanyak dari 
lintang Makkah dan serong kekanannya jika lintangnya tersedikit dari lintang Makkah.  

1654. Tiap-tiap negeri yang teranyak lintangnya dari lintang Makkah maka negeri itu pada pihak utara 
Makkah, kiblat isi negeri itu kepada pihak selatan. Kemudian, jika kedua negeri itu bersamaan 
pada bujur tidak perlu isi negeri itu kepada serong. Dan jika keduanya tidak bersamaan pada 
bujur hendaklah isi negeri itu serong kepada pihak kirinya jika bujur negeri itu tersedikit daripada 
bujur Makkah dan serong kepada pihak kanan jika bujurnya terbanyak dari bujur Makkah. 

1655. Tiap-tiap negeri yang tersedikit lintangnya dari lintang Makkah maka negeri itu pada pihak 
selatan Makkah dan kiblat isi negeri itu kepada pihak utara. Kemudian  jika keduanya 
bersamaan pada ujur tidak perlu isi negeri itu kepada serong,  jika tidak bersamaan keduanya 
pada bujur hendaklah mereka serong kepada pihak kirinya jika bujur negeri itu terbanyak 
daripada bujur Makkah, dan serong mereka kepada pihak kanannya jika bujur negeri itu 
tersedikit daripada bujur Makkah. Intaha. 

1656. Syahadan. Wajib diatas orang yang sembahyang dengan ijtihad membaharui ijtihadnya untuk 
tiap-tiap sembahyang fardhu jika dia tidak ingatkan dalil ijtihadnya yang pertama, sekalipun dia 
tidak bercerai dari tempatnya yang pertama itu. Adapun  jika dia ingatkan dalil yang pertama itu 
maka tidak wajib diatasnya yang demikian itu. 

1657. Jika picik waktu daripada ijtihad dengan sekira-kira jika dia ijtihad nescaya keluar waktu sebelum 
selesai ijtihadnya, atau kehairanan dia pada ijtihadnya seperti bahawa tidak nyata baginya 
ketentuan kiblat kerana kelam atau kerana berlawanan dalil-dalil kiblat atau selain daripada 
yang demikain itu, wajiblah dia sembahyang kerana menghormati waktu pada hal dia mengadap 
sebarang arah yang dikehendakinya kerana dharurat, dan wajib dia mengulang sembahyang itu 



apabila zahir kiblat baginya didalam waktu atau selepasnya. Tidak harus dia taklid pada ketika 
itu kerana dia mampu berijtihad, dan kehairanan itu perkara mendatang yang cepat hilangnya.  

1658. Jika dia lemah dari ijtihad dan tidak dapat belajar dalil kiblat seperti bahawa dia buta matanya 
atau buta hatinya wajiblah dia taklid kepada orang yang kepercayaan yang tahukan dalil kiblat 
sekalipun sahaya atau perempuan. Tidak dia mengulang sembahyangnya dengan taklid itu. 
Tetapi jika dia sembahyang dengan tidak taklid wajib dia mengulang sekalipun berbetulan 
hadapnya itu kepada kiblat. 

1659. Maka jika seorang buta mendapat dua orang mujtahid yang berlainan ijtihad sunat dia bertaklid 
kepada yang lebih alim dan yang kepercayaan daripada keduanya.  kata setengah : wajib ia. 
Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah. 

1660. Barang siapa dapat belajar dalil kiblat wajiblah dia mempelajarinya, seperti belajar wudhuk dan 
seumpamanya. Maka mempelajarinya itu fardhu ain diatas orang yang hendak bermusafir yang 
sedikit didalamnya orang yang tahukan dalil kiblat dan fardhu kifayah diatas orang yang didalam 
negeri atau yang hendak bermusafir yang ramai didalamya orang yang tahukan dalil kiblat. 
Maka barang siapa fardhu ain diatasnya belajar dalil kiblat derhakalah dia sebab meninggalkan 
belajar, dan haram dia bertaklid.  

1661. Jika picik waktu dari mempelajarinya dia sembahyang kepada  barang mana pihak yang hendak 
mengadapnya dan wajib dia mengulang sembahyangnya.  

1662.  Barang siapa fardhu kifayah diatasnya belajar dalil kiblat tidak derhaka dia sebab 
meninggalkannya dan harus dia bertaklid dan tidak dia mengulang sembahyang dengan taklid 
itu.  

1663. Barang siapa sembahyang dengan ijtihad dirinya atau ijtihad orang yang dia taklid kepadanya 
kemudian maka dia atau orang yang dia taklid kepadanya yakin akan salah yang tertentu pada 
pihak atau pada kanan atau kiri wajib dia mengulang sembahyangnya, samaada yakinnya akan 
salah itu dengan melihat ka’bah atau dengan melihat mihrab yang muktamad atau dengan 
dikhabarkan oleh orang kepercayaan yang melihat mihrab yang muktamad. Maka jika dia 
yakinkan salah itu didalam sembahyangnya wajib dia memulai sembahyangnya kerana nyata 
binasa sembahyang yang pertama itu.  

1664. Jika dia tidak yakinkan salah hanya dia zankannya seperti bahawa berubah ijtihadnya didalam 
sembahyang kepada ijtihad yang lebih kuat daripada yang pertama, seperti bahawa zahir 
baginya yang betul itu pada pihak yang lain wajib dia mengamalkan ijtihadnya yang kedua 
kerana bahawa ia adalah yang betul pada zannya. Maka wajib dia berpaling kepada pihak yang 
betul itu dengan zahir salah pada zannya. Seperti demikian itulah jika berubah pula ijtihadnya 
didalam sembahyangnya kemudian daripada ijtihadnya yang kedua, hinggakan jika  dia 
sembayang empat rakaat kepada empat pihak dengan empat ijtihad sahlah sembahyangnya 
dan tidak dia ulanginya. 

1665. Adapun jika zahir yang betul itu tidak beserta dengan zahir salahnya seperti bahawa zahir 
baginya salah ijtihadnya kemudain maka zahir pula baginya yang betul pada pihak yang lain 
nescaya batallah sembahyangnya kerana lalu satu juzuk sembahyangnya kepada selain kiblat 
yang kebilangan.  

1666. Adapun jika jtihadnya yang kedua lebih dhaif dari yang pertama maka ianya tidak kebilangan, 
adanya seperti tidak ada jua. Demikian lagi yang bersamaan diatas kaul yang muktamad. 
Bersalahan yang didalam Majmuk dan selainnya. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah. 

1667. Jikalau berubah ijtihadnya kemudain daripada sembahyang subuh umpamanya hendaklah dia 
amalkan ijtihadnya yang kedua pada sembahyang zohor. Seperti demikian itulah jika berubah 
pula ijtihadnya kemudian daripada sembahyang zohor, hingga jika dia sembahyang lima waktu 
kepada lima pihak dengan lima ijtihadnya sahlah sekelian sembahyangnya. Tidak diulanginya 



sekelian sembahyang yang dikerjakannya dengan sekelian ijtihadnya yang dahulu itu kerana 
bahawa ijtihad tidak batal dengan ijtihad dan yang salah itu tidak tertentu.  

1668.  
1669.  
الَةَ  .1670  َباُب َصَفاَت الصه

1671. BAB SIFAT-SIFAT 
1672. SOLAT 
1673.  
1674. Ini bab pada menyatakan sifat sembahyang artinya kaifiatnya. Bermula, kaifiat sembahyang itu 

mengandungi fardhu dan sunat. Maka yang fardhu itu jika ia masuk didalam hakikat 
sembahyang dinamakan rukun dan jika diluar hakikat sembahyang maka dinamakan syarat, 
yang sunat itu jika ditampung ia dengan sujud sahwi dinamakan ia ba’d dan  jika tidak 
ditampung ia dengan sujud sahwi maka dinamakan ia haia’. Maka nyatalah daripada yang 
demikian itu bahawa perbuatan sembahyang itu empat perkara. 

1675. Pertama: rukun. Kedua : syarat. ketika : ba’d. Keempat: haiah. Diserupakan sembahyang itu 
seperti manusia maka rukun seperti kepala dan syarat seperti hayatnya dan ba’d seperti kaki 
dan tangannya dan hai’ah seperti rambutnya. 

1676. Bermula, rukun sembahyang yang telah disebutkan oleh imam Nawawi didalam Minhaj tiga belas 
perkara dengan menjadikan tama’ninah pada empat tempatnya sebagai sifat yang mengikut 
rukun, bukannya rukun.  

1677. Rukun yang pertama : niat, artinya kasad memperbuat sembahyang dengan hati. Maka tidak 
memada mengatakan dengan lidah serta lalai hati. Tidak memberi mudharat mengatakan 
dengan lidah apa yang menyalahi hati, seperti diniatkan didalam hati memperbuat sembahyang 
zohor maka terlancar lidahnya kepada menyebutkan yang lain seperti asar.  

1678. Ketahui oleh mu bahawa sembahyang itu tiga perkara. Pertama sembahyang fardhu kedua 
sembahyang sunat yang berwaktu atau yang bersebab, ketiga sembahyang sunat mutlak iaitu 
yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Adapun sembahyang fardhu sekalipun ia nazar atau 
fardhu kifayah maka wajib didalam takbirnya tiga perkara. Pertama kasad melakukan 
sembahyang artinya menyehajakan memperbuat sembahyang supaya terbeza perbuatan 
sembahyang dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Maka tidak memadai menghadhirkan 
sembahyang didalam hati serta lalai hati dari kasad memperbuatnya.  

1679. Bermula, yang dikehendaki dari sembahyang yang diniatkan memperbuatnya adalah apa yang 
selain niat kerana maklum bahawa sembahyang itu ibarat daripada perhimpunan rukun-rukun 
yang tiga belas dan bahawa niat memperbuat sembahyang itu satu daripada tiga belas rukun itu 
maka lazim bahawa murad daripada sembahyang yang diniatkan memperbuatnya adalah apa 
yang selain niat iaitu perhimpunan segala rukunnya yang dua belas kerana niat tidak diniatkan. 

1680. Kedua : meniatkan keadaan fardhu seperti dikasadnya dengan hatinya memperbuat 
sembahyang fardhu supaya terbeza ia dari sembahyang sunat. Demikian lagi wajib meniatkan 
fardhu pada sembahyang mu’adah dan pada sembahyang kanak-kanak pada kaul yang 
muktamad kerana menyatakan hakikat asalnya, sekalipun jatuh keduanya itu sunat. Dan lagi 
kerana sembahyang itu wajib ujudnya pada kedua sembahyang itu dengan tidak ada khilaf.  

1681. Ketiga : ta’yin artinya menentukan waktu seperti subuh umpamanya seperti dia kasadkan dengan 
hatinya memperbuat sembahyang fardhu subuh supaya ia terbeza dari selainnya seperti zohor. 
Maka tidak memada ta’yin itu meniatkan sembahyang waktu, seperti dia kasadkan memperbuat 
sembahyang fardhu ini. Jika sembahyang itu fardhu jumaat maka wajib pula didalam takbirnya 
serta yang tiga perkara itu berniat mengikut imam jika dia makum atau berniat menjadi imam 



jika dia imam. Jika sembahyang itu qasar maka wajib pula didalamnya serta yang demikian itu 
berniat qasar.  

1682. Adapun sembahyang sunat yang berwaktu seperti rawatib yang sebelum fardhu dan yang 
selepasnya dan sunat witir dan sunat dhuha dan sunat dua hari raya dan sembahyang sunat 
yang bersebab seperti sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari dan sunat istisqa’ 
maka wajib didalam takbirnya dua puerkara. Pertama kasad memperbuat sembahyang, 
keduanya ta’yin artinya menentukan waktu pada sunat yang berwaktu atau menentukan 
sebabnya pada sunat yang bersebab, tidak wajib pada sembahyang sunat ini menyebutkan 
sunat pada kaul yang sahih kerana bahawa sunat itu lazim baginya.  

1683. Terhasil ta’yin itu adakalanya dengan apa yang masyhur seperti tarawih dan dhuha dan witir dan 
adakalanya dengan idhofat seperti “ أَُصلِّى َعْيَد اْلفَْطرَ   ” artinya aku perbuat sembahyang raya 
puasa, atau “ ْى َعْيَد األَْضَحىأَُصلِّ   ” artinya aku perbuat sembahyang raya korban. Tidak memadai “ 
 artinya : aku perbuat sembahyang raya, kerana tidak terhasil ta’yin sebab ”أَُصلِّْى َصالََة اْلَعْيدَ 
ketiadaan idhofat.  

1684. Dan seperti “ أَُصلِّْى ُخُسْوَف اْلَقَمرَ   ” artinya : aku perbuat sembahyang gerhana bulan, atau  “ أَُصلِّْى  

“ artinya : aku perbuat sembahyang gerhana matahari. Tidak memadai ”ُخُسْوَف الشهْمسَ  أَُصلِّْى ُخُسْوًفا   ” 
artinya : aku perbuat sembahyang gerhana kerana ketiadan ta’yin. 

1685. Dan seperti “ ْهَر اْلَقْبلَيهةَ  أَُصلِّى  َة الظه ُسنه ” artinya : aku perbuat sembahyang zohor qabliah, atau “ أَُصلِّْى  

ْهَر الَبْعَديهةَ  َة الظه َة “ artinya : aku perbuat sembahyang sunat zohor ba’diah. Tidak memadai ”ُسنه أَُصلِّْى ُسنه

ْهرَ   artinya : aku perbuat sembahyang sunat zohor, kerana ketiadaan ta’yin dengan qabliah ”الظه
atau ba’diah, samaada ditakhirkan sunat yang sebelum fardhu kepada selepasnya atau 
didulukan ia daripadanya. Inilah muktamad syeikh Ibnu hajar didalam Tuhfah dan syarah 
Mukhtasar Bafadhal muafakat dengan syeikh Khatib syarbini dan syeikh Ramli didalam Mughni 
dan Nihayah. Bersalahan syeikh Asnawi katanya: tidak ada wajah bagi mensyaratkan qabliah 
apabila didulukan mengerjakan sunat yang dahulu daripada fardhu. 

1686. Seperti sunat zohor adalah sunat jumaat dan sunat isyak dan sunat maghrib. Maka tak dapat 
tidak daripada menta’yinkannya dengan qabliah atau ba’diah. Bersalahan sunat asar dan sunat 
subuh mama tidak perlu kepada meniatkannya kerana tidak ada bagi keduanya sunat yang 
terkemudian daripadanya.  

1687. Adapun sembahyang sunat mutlak maka wajib didalam takbirnya satu jua iaitu kasad 
memperbuat sembahyang. Maka tidak wajib padanya meniatkan sunat dan tidak wajib 
menta’yinkan kerana ia tidak berwaktu dan tidak bersebab.  

1688. Dikecualikan daripada yang tersebut itu tiap-tiap sembahyang sunat yang termasuk pada 
selainnya dan dipadakan ia dengannya seperti sembahyang tahiyyat masjid dan sunat wudhuk 
dan sunat ihram dan sunat tawaf dan istikharah. Maka dihubungkan ia dengan sembahyang 
sunat mutlak. Maka tidak wajib didalam takbirnya melainkan kasad memperbuat sembahyang 
jua, tidak ta’yin sekalipun ia bersebab. Akan tetapi dengan nisbah kepada menggugurkan 
tuntutan jua. Adapun dengan nisbah menghasilkan pahala maka tak dapat tidak padanya 
daripada menta’yinkan. Inilah muktamad syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah dan syarah 
Mukhtasar Bafadhal, bersalahan syeikh Ramli didalam Nihayah.  

1689. Hasil kata syeikh Taifi didalam Hasyiah bahawa tidak terhasil pahala dengan semata-mata ta’yin, 
bahkan tak dapat tidak sertanya daripada menjunjung perintah syari’. 

1690.  Disunatkan pada sembahyang sunat itu meniatkan sunat supaya keluar dari khilaf orang yang 
mewajibkanya.  

1691. Tidak wajib diatas yang sembahyang tunai meniatkan tunai, begitu juga tidak wajib diatas orang 
yang sembahyang kadha meniatkan kadha, tetapi yang demikian itu sunat jua pada 
sembahyang fardhu atau sunat sekalipun ada diatasnya sembahyang kadha yang menyamai 



sembahyang tunai itu atau sembahyang kadha yang dikerjakanya. Inilah muktamad syeikh Ibnu 
Hajar didalam Tuhfah, bersalahan imam Azrai’e. 

1692. Demikian lagi tidak wajib mengidofatkan sembahyangnya kepada Allah taala iaitu 
menghadhirkan dengan hati bahawa sembahyangnya itu kerana Allah taala jua, tetapi yang 
demikian itu sunat jua supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya kerana 
mentahkikkan makna ikhlas. Sunat niat mengadap kiblat dan niat bilangan rakaat.  

1693. Sunat melafazkan dengan lidah sekelian yang diniatkan yang tersebut itu sebelum daripada 
takbir supaya lidah itu menolong hati, seperti dikatanya sebelum takbir “ ْهَر أَْرَبَع  أَُصلِّىْ   َفْرَض الظه

َ َتَعالَى  artinya : aku perbuat sembahyang fardhu zohor empat takat ”َرَكَعاٍت ُمْسَتْقبََل اْلقَْبلََة أََداًء ّلَِله
mengadap kiblat tunai kerana Allah taala. Seperti demikian litulah dikiaskan pada selain zohor. 

1694. Syahadan. Sah sembahyang tunai dengan niat kadha dan sembahyang kadha dengan niat tunai 
jika ada baginya uzur dengan mendung atau barang sebagainya atau tidak ada baginya uzur 
tetapi dikasadnya akan makna tunai dan kadha pada bahasa kerana bahawa makna keduanya 
itu pada bahasa satu jua. Adapun jika dia kasadkan makna istilah syara’ atau tidak dia kasadkan 
suatu jua pun maka tidaklah sah sembahyangnya kerana dia bersenda-senda.  

1695. Imam Barazi telah mengambil daripada dua masaalah sah sembahyang kadha dengan niat tunai 
akan jawabnya daripada masaalah yang ditanyakan orang kepadanya, sayugia kita ketahui 
masaalah itu kerana bahawa  ia sangat baik. Iaitu ditanya imam itu tentang seorang lelaki yang 
terpenjara pada tempat yang kelam dua puluh tahun lamanya, adalah dia sembahyang subuh 
didalam masa itu dengan ijtihadnya serta dia zan dengan ijtihadnya akan masuk waktunya, 
kemudian maka ternyata keadaan sekelian sembahyang itu jatuh dahulu daripada waktu, maka 
berapa sembahyang yang wajib dia kadha? Maka jawab imam itu dengan bahawa tidak wajib 
diatasnya melainkan mengkadha satu sembahyang yang akhir  jua kerana bahawa sembahyang 
pada tiap-tiap hari itu jatuh ia sebagai kadha subuh yang sebelumnya kerana sah sembahyang 
kadha dengan niat tunai dan tidak disyaratkan pada sembahyang kadha itu meniatkan kadha 
seperti yang telah terdahulu kenyataannya. 

1696. Soal: jika ditanya orang bahawa telah sabit nas diatas bahawa barang siapa sembahyang zohor 
dengan ijtihadnya bahawa waktunya telah masuk kemudian ternyata keadaan sembahyang itu 
jatuh sebelum waktunya, tidaklah jatuh sembahyangnya itu sebagai kadha daripada 
sembahyang luput yang ada diatasnya, maka apa perbezaan diantara masaalah ini dan 
masaalah yang dahulu itu?  

1697. Jawab: perbezaannya bahawa masaalah ini tempatnya adalah pada orang yang mengerjakan 
sembahyang dengan kasad bahawa yang dikerjakannya itu adalah sembahyang yang telah 
masuk waktunya, sedang masaalah yang dahulu itu tempatnya pada orang yang mengerjakan 
sembahyang dengan bahawa sembahyang yang dikerjakannya itu adalah sembahyang yang 
wajib diatasnya dengan tidak mengkadha sembahyang yang telah masuk waktunya.* Mengikut 
akan Imam Barazi pada fatwanya yang tersebut itu syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli. 

1698. Rukun yang kedua : takbir ihram iaitu melafazkan Allahu Akbar kerana sabda nabi sawm  “ 
ْسلَْيمُ  ْكبَْيُر َوَتْحلَْيلَُها الته  artinya: tahrim sembahyang itu takbir dan tahlilnya salam. Dan lagi ”َتْحَرْيُمَها الته
sabda nabis sawm “ ْر   الََة َفَكبِّ إََذا قُْمَت إَلَى الصه ” artinya : apabila kamu berdiri kepada sembahyang 
maka hendaklah kamu takbir. Dinamakan Allahu Akbar itu sebagai takbir ihram kerana bahwa ia 
mengharamkan apa yang halal sebelumnya daripada  perkaa yang membatalkan sembahyang. 

1699. Bermula, hikmah memulakan sembahyang dengan Allahu Akbar adalah supaya orang yang 
sembahyang menghadhirkan maknanya yang menunjuk keatas kebesaran Tuhan yang bersedia 
dia untuk berkhidmat  kepadaNya supaya sempurna bagiNya gerun dan khusyu’. 

1700. Syahadan. Wajib menyertakan niat dengan takbir ihram. Maka bagi menyertakannya dengan 
takbir itu empat kaul.  



1701. Kaul pertama : wajib menyertakan niat itu dengan sekelian takbir ihram dari awalnya berkekalan 
hingga akhirnya, seperti bahawa dihadhirkannya didalam hatinya akan zat sembahyang dan apa 
yang wajib dihadhirkan diatas tafsil yang telah disebutkan seperti keadaan sembahyang itu 
fardhu zohor umpamanya dan seperti keadaan imam atau akmum pada sembahyang jumaat 
dan qasar pada yang sembahyang qasar. Kemudian apabila maklumlah yang tersebut itu 
didalam hatinya maka dia kasadkan memperbuat yang maklum itu dan dijadikan kasadnya itu 
beserta dengan permulaan takbir iaitu huruf alif pada “Allah” berkekalan hinngga akhir takbir 
iaitu huruf ra “akbar”. 

1702. Kaul yang kedua : wajib yang demikian itu dengan mendulukan sedikit diatas permulaan takbir.  
1703. Kaul yang ketiga memadai menyertakannya dengan permulaan takbir.  
1704. Kaul yang kempat : wajib mengagihkan niat artinya mensuku-sukukannya bagi segala suku-suku 

takbir seperti bahawa dikasadnya memperbuat sembahyang tatkala menyebut lafaz Allah, dan 
yang tinggal lagi dihadhirkannya tatkala menyebut lafaz Akbar. Inilah empat kaul bagi 
muqaranah niat dengan takbir.*  

1705. Maka kaul pertama itulah yang diiktimadkan oleh imam Nawawi didalam Minhaj dan mengikutnya 
syeikh Ibnu Hajar dan syeikh Ramli dan selainnya didalam Tuhfah dan Nihayah dan selainnya.  

1706. Tetapi didalam Majmuk Imam Nawawi memilih apa yang telah dipilih oleh imam Haramain dan 
imam Ghazali bahawa memada pada niat itu muqaranah ‘urfiah pada orang awam iaitu dengan 
sekira-kira dibilangkan dia pada ‘uruf bahawa dia menghadhirkan sembahyang. Maka 
mengiktimad pilihannya ini oleh Subki, katanya : ia adalah yang betul. Barangsiapa tidak 
mengatakannya jatuhlah dia pada waswas yang dicela. 

1707. Kata Ibu Rif’ah : ia adalah yang hak, dan kata setengah mereka itu : ia adalah kata kebanyakkan 
ulamak, dan kata Zarkasyi : ia adalah yang hasan, kata Azrai’e: ia adalah yang sahih, dan kata 
Imam Haramain : memilih kaul yang pertama itu jauh boleh digambarkan atau mustahil. Intaha. 

1708. Bersalah-salahan mereka itu pada menggambarkan muqaranah urfiah, kata syeikh Syihabuddin 
Barlisi : murad dengannya bahawa dipadakan menghadhirkan niat yang tersebut itu pada satu 
juzuk daripada takbir ihram, pada permualan atau pertengahan atau akhirnya. Muafakat 
dengannya diatas gambaran ini yang amat alim syeikh Muhammad Sai’ed al Makki, katanya : 
ihtiat mimam itu tidak keluar ia dari kaul-kaul yang terdahulu itu kerana bahawa murad 
dengannya manakala beserta niat itu dengan takbir dengan sebarang kaul daripada kaul-kaul 
yang empat itu memadailah ia baginya dia.  

1709. Kata setengah mereka itu murad dengannya adalah ketiadaan lalai daripada mengingati niat 
pada ketika takbir serta melakukan dengan sungguh-sungguh hati pada yang demikian itu. 
Muafakat dengannya diatas gambaran ini syeikh Qalyubi. Katanya : inilah yang dinakalkan 
daripada salafussoleh.  

1710. Kata setengah mereka : murad dengannya adalah bahawa dipadakan dengan menghadhirkan 
niat dahulu sedikit daripada takbir dan jika dia lalai daripadanya didalam takbir sekalipun. 
Muafakat dengannya diatas taswir ini imam-imam yang tiga iaitu imam Abu Hanifah dan imam 
Malik dan imam Ahmad bin Hambal r.a.  

1711. Kata syeikh Taifi: kata Majmuk memadai muqaranah ‘urfiah pada orang awam itu memberi 
tahukan bahawa muqaranah ‘urfiah itu digambarkan dengan menghadhirkan niat dahulu sedikit 
daripada takbir tatkala menyebutkan lafaz niat kerana itulah yang ditunjukkan oleh perbuatan 
orang, dengan musyahaadah. 

1712. Syahadan. Wajib pada takbir itu lafaz “ هللاُ أَْكَبرُ   ” diatas orang yang kuasa menyebutnya kerana 
mengikut perbuatan nabis sawm serta sabdanya “ َصلُّوا َكَما َرأَْيُتُمْونَى اَُصلِّى   ” artinya : 
sembahyanglah kamu sepertimana kamu lihat aku sembahyang. Maka tidak memadai pada 
takbir itu “ َكبَْيرٌ  هللاُ  ” dan “ ُْحَمُن أَْكَبر  Tidak mengapa tambahan yang .”هللاُ أَْعَظمُ “ dan ”هللاُ أََجلُّ “ dan ”الره



sedikit sekira-kira tidak menegah nama takbir seperti “ هللاُ أَْكَبُر َمْن ُكلِّ َشْيٍء   ”dan “ ُهللاُ األَْكَبر”, akan 
tetapi adalah yang demikian itu khilaful aula kerana khilaf ulamak pada sahnya. Dan seperti “ هللاُ  

  .maka  iaitu memadai kerana sedikit tambahan padanya ”هللاُ َعزه َوَجله أَْكَبرُ “ atau ”اْلَجلَْيُل األَْكَبرُ 
1713. Akan tetapi  tidak memada “ ُهللاُ ُهَو أَْكَبر” dan “ أَْكَبرُ هللاُ َياَرْحَمُن  ” dan jika sedikit tambahannya sekalipun 

kerana illat yang terebut didalam Tuhfah. Demikian lagi tidak memada “ َأَْكَبُر هللا” dan “ هللاُ الَ إَلََه إاَله ُهَو
 .seperti yang tersebut didalam Tuhfah kerana yang demikian itu tidak dinamakan atakbir ”أَْكَبرُ 

1714. Memudharatkan diam yang sedikit diantara dua kalimah takbir dengan sekadar bernafas dan 
memudharatkan menambah wau yang mati atau yang berbaris diantara dua kalimah takbir itu, 
sama seperti menambah wau berbaris sebelum daripada keduanya. Seperti demikian itu tiap-
tiap yang mengubah makna seperti mentasydidkan ba’ dan memanjangkan hamzah isim jalalah 
dan menambah alif kemudian daripada ba’. Akan tetapi jika dia sengajakan yang demikianitu 
lagi tahukan maknanya jadilah dia kafir. Perlindungan dengan Allah dari demikian itu.  

1715. Masaalah: jika seorang takbir beberapa kali dan berniat didalam tiap-tiap takbir itu permulaan 
sembahyang, dan dia tidak berniat keluar sembahyang diantara tiap-tiap dua takbir itu, dia 
masuk pada sembahyang dengan tiap-tiap yang kasal dan keluar daripadanya dengan tiap-tiap 
yang genap, kerana bahawa dia tatkala masuk dengan takbir yang pertama keluarlah dia 
dengan takbir yang kedua kerana niat memulakan sembahyang itu mengandungi memutuskan 
yang pertama.  

1716. Adapun jika dia tidak berniat memulakan sembahyang pada tiap-tiap takbir itu dan tidak 
menyelangi diantara dua akbir itu oleh suatu yang membatalkan seperti mengulangi lafaz niat 
maka takbir-takbir yang selain takbir yang pertama itu menjadi zikir, tidak ia memudharatkan. 
Jika dia berniat memulakan sembahyang pada tiap-tiap takbir itu dan dia berniat diantara tiap-
tiap dua takbir itu keluar daripada sembahyang masuklah dia pada sembahyang dengan tiap-
tiap takbir yang kasal dan yang genap. Inilah sekeliannya serta disengajakannya. Adapun serta 
lupa maka tidak batal. Telah menyedarkan yang demikian itu Ibnu Rif’ah.  

1717. Jikalau imam takbir dua kali tidak wajib makmum berniat mufarakah kerana ditanggungkan dia 
diatas lupa atau diatas dia tidak niatkan permulaan sembahyang pada takbir yang kedua atau 
dia berniat keluar sembahyang diantara dua takbir itu. 

1718. Wajib diatas yang menyebut lafaz takbir itu bahawa dia memperdengarkan dirinya seperti segala 
rukun qauli yang lain jika pendengarannya sihat dan tidak ada hingar dan barang sebagainya. 

1719. Barang siapa tidak dapat menyebut lafaz takbir dengan bahasa arab dan tidak dapat dia belajar 
didalam waktu wajib dia menterjemahkannya dengan sebarang bahasa yang dikehendakinya, 
tidak harus dia berpaling kepada zikir yang lain. Wajib dia mempelajarinya jika kuasa dia 
diatasnya, sekalipun dengan pergi pergian yang jauh.  

1720. Kemudian dari balajar itu tidak lazim dia mengkadha sembahyang yang telah dikerjakannya 
dengan terjemahan, melainkan jika dia mentakhirkan belajar itu serta dapat dia belajar lalu picik 
waktunya, maka tak dapat tidak daripada sembahyang dengan terjemahan pada ketika itu 
kerana menghormati waktu dan lazim dia mengkadhanya kerana taksirnya 

1721. Wajib diatas orang yang bisu tatkala takbir ihram bahawa dia menggerak-gerakkan lidahnya dan 
dua bibirnya dengan takbir sekadar terboleh dia. Seperti demikian itulah hukum sekelian zikir 
yang wajib seperti tasyahhud dan selainnya. Jika dia lemah dari yang demikian itu hendaklah 
dia menyebutkan dengan hatinya.  



1722. Sunat mensukunkan “أكبر” dan sunat pula bahawa jangan disambungkan hamzah “أّلِل” itu dengan 
kalimah yang sebelumnya seperti kalimah “إماما” atau “مأموما” atau “ َ تعالى  ّلَِله ”304kerana yang 
demikian itu khilaful aula. Kata syeikh Ibnu Abdussalam : ianya makruh.  

1723. Sunat bagi imam menyaringkan suara dengan takbir ihram dan selainnya daripada takbir-takbir 
intiqal supaya sekelian makmum atau sebahagian mereka itu mendengar maka mereka tahukan 
sembahyang imam itu. Bersalahan selain imam. Maka tidak sunat baginya yang demikian itu, 
bahkan ianya makruh. 

1724. Sunat pula bagi muballigh menyaringkan suara dengan takbir jika dia hendak kepadanya. Akan  
tetapi jika imam atau muballigh menyaringkan takbir hendaklah dia kasadkan zikir beserta 
dengan memperdengarkan. Adapun jika dia kasad memperdengarkan sahaja atau tidak 
mengkasadkan suatu jua pun batallah sembahyangnya.  

1725. Sayugia bagi yang hendak sembahyang tatkala ihram bahawa dia menilik kepada tempat sujud, 
serta menundukkan kepalanya sedikit selepas takbir ihram. Sunat baginya tatkala takbir ihram 
mengangkatkan kedua tapak tangannya serentak dengan permulaan takbir hingga berbetulan 
dengan dua bahunya, seperti berbetulan hujung jari keduanya tangannya dengan dua 
telinganya yang teratas dan dua ibu tangannya dengan dua cuping telinganya dan dua tapak 
tangannya dengan dua bahunya.  

1726. Sunat membukakan dua tangan dan mengunjurkan jari-jarinya dan menjarangkannya dengan 
sederhana pada hal perut dua tapak tangannya dan perut jari-jarinya mengadap kepada kiblat.  

1727. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam syarah Mukhtasar Bafadhal : jangan dicondongkan sekelian 
hujung jarinya kepada pihak kiblat. Tersebut didalam Mughni dan Nihayah: hendaklah dia 
mengadapkan perut dua tapak tangannya kepada kiblat pada hal dia menjarangkan sekelian 
hujung jarinya kepada pihak kiblat. Maka ianya bersalahan dengan yang disebutkan oleh syeikh 
Ibnu Hajar didalam Syarah Mukhtasar Bafadhal. Sunat pula dia menyertakan kesudahan 
mengangkat tangan itu dengan kesudahan takbir seperti yang dirajihkan oleh imam Nawawi 
didalam Tanqih dan Tahkik dan Majmuk.  

1728. Apabila dia selesai dari takbir ihram sunat meletakkan dua tangannya dibawah dada  dandiatas 
pusatnya dengan menggenggamkan tapak tangan kanan dan segala jarinya pada pergelangan 
tangan kiri, yang mana  ianya tertutama dari melepaskan keduanya. Maka nyatalah daripada 
yang demikian itu bahawa meletakkan dua tangan dibawah dada selepas selesai takbir ihram itu 
tidak serentak dengan kesudahan takbir. Inilah yang tersebut didalam matan Mukhtasar 
Bafadhal, bersalahan yang tersebut didalam Ubab dan syarahnya.  

1729. Bermula, hikmah meletakkan dua tangan dibawah dada adalah supaya keduanya berada diatas 
anggota yang paling mulia iaitu hati yang mana ia  tempat niat dan ikhlas dan khusyuk. Adat 
yagn berjalan bahawa baharangsiapa sangat memelihara sesuatu diletakkannya tangannya 
diatasnya.  

1730. Sunat bagi yang sembahyang menilik kepada tempat sujud didalam sekelian sembahyangnya, 
sekalipun dia sembahyang disisi ka’bah, kerana yang demikian itu lebih hampir kepada 
khusyuk, dan sunat bagi orang yang buta dan orang yang sembahyang didalam kelam bahawa 
kelakuannya seperti kelakuan orang yang menilik kepada tempat sujud, melainkan tatkala dia 
mengucap “ال إله إال هللا” didalam tasyahhudnya, maka sunat baginya menilik kepada telunjuknya 
pada ketika itu. 

1731. Rukun yang ketiga : qiam artinya berdiri pada sembahyang fardhu, sekalipun fardhu nazar atau 
fardhu kifayah atau diatas rupa fardhu sepertisembahyang mu’adah dan sembahyang kanak-

                                                           
304 . iaitu disambungkan dengan lafaz niat. 



kanak, bagi orang yang kuasa berdiri dengan sendirinya atau dengan selainnya. Adapun 
sembahyang sunat dan tidak kuasa berdiri maka lagi akan datang hukumnya.  

1732. Mereka itu mentakhirkan qiam daripada niat dan takbir ihram serta bahawa qiam itu terdahulu 
daripada keduanya hanyalah kerana bahawa niat dan takbir ihram itu rukun pada sekelian 
sembahyang fardhu atau sunat, bersalahan qiam, maka ia adalah  rukun pada sembahyang 
fardhu jua tidak pada sembahyang sunat. Dan lagi pula kerana bahawa qiam itu sebelum 
daripada keduanya pada sembahyang fardhu menjadi syarat sembahyang dan keadaannya jadi 
rukun hanyalah ketika beserta dengan keduanya dan kemudian daripada keduanya. 

1733. Sunat pada berdiri itu merenggangkan dua kaki kadar sejengkal. Demikian lagi pada sujud.  
1734. Adapun syarat qiam itu maka iaitu meluruskan tulang belakang, kerana nama berdiri itu tidak 

diperolehi melainkan serta meluruskannya. Maka jikalau dia berdiri pada hal tidak tegak seperti 
dia condong kehadapan atau kebelakang atau kekanan atau kekirinya dengan sekira-kira tidak 
dinamakan dia berdiri pada ‘uruf tidaklah sah perdiriannya itu.  

1735. Tidak memudharatkan pada berdiri itu bersandar kepada satu benda sekalipun jika dihilangkan 
benda sandarannya itu nescaya dia gugur. Tetapi dengan syarat jika sandarannya itu sekira-kira 
tidak dapat dia mengangkatkan dua kakinya. 

1736. Disyaratkan pula pada qiam itu berkuat diatas dua kakinya atau diatas salah satu daripada 
keduanya. Maka jika dia berdiri pada hal berantung dengan tali pada udara dengan sekira-kira 
tidak dia berkuat diatas suatu daripada kedua kakinya tidaklah sah sembahyangnya sekalipun 
tersentuh dua kakinya kebumi, kerana ketiadaan berkuat itu.   

1737. Jika dia  lemah dari bangkit kepada berdiri melainkan dengan bantuan orang wajib dia bangkit 
dengan minta bantuan sekalipun dengan upah seumpama. Tetapi dengan upah yang lebih dari 
apa yang diambil kira pada fitrah.  

1738. Jikalau dia tidak kuasa berdiri melainkan bongkok seperti orang yang rukuk kerana tuanya atau 
selainnya wajiblah dia berdiri bongkok sekadar kuasanya. Apabila dia rukuk wajib menambah 
tunduk untuk rukuknya jika dia kuasa menambah yang demikian itu, kerana membezakan 
diantara qiamnya dan rukuknya yang mana keduanya wajib diatasnya. 

1739. Jika dia tidak kuasa menambahkan tunduk wajiblah diatasnya apabila selesai daripada kadar 
qiamnya mengkasadkan apa yang selepasnya bagi rukuknya serta dengan tama’ninah, 
kemudian maka dia kasadkan apa yang selepas daripada kadar rukuknya itu bagi i’tidalnya 
serta tama’ninah, kerana sukar dia menghasilkan rupa rukun melainkan dengan kasad. Adapun 
kata fuqaha’ tidak wajib mengkasad rukun dengan khususnya, maka iaitu ditentukan ia dengan 
selain daripada keadaan ini dan yang seumpamanya. Demikianlah hasil yang tersebut didalam 
Tuhfah. 

1740. Jikalau seorang tidak boleh rukuk atau sujud kerana ada penyakit pada belakangnya yang 
menegahnya dari tunduk dan dapat dia berdiri wajiblah dia berdiri, dan dia perbuat rukuk dan 
sujud dengan tunduk dengan sulbinya barang sedapatnya. Maka jika dia tidak kuasa maka 
dengan lehernya dan kepalanya, maka jika dia tidak kuasa maka hendaklah diisyatkan 
keduanya dengan matanya.  

1741. Jikalau dia boleh rukuk, tidak sujud, hendaklah dia tunduk dua kali, sekali untuk rukuk dan sekali 
untuk sujudnya. Jika dia kuasa melebihkan tunduk daripada had sempurna rukuk wajiblah dia 
melebihkan tunduk bagi sujud kerana membezakan rukuk dan sujud.  

1742. Jika dia tidak kuasa berdiri kerana masyaqqah yang kuat sekira-kira tidak tertanggung dia pada 
adatnya sekalipun ia tidak mengharuskan tayammum, seperti bertambah sakitnya jika dia berdiri 
atau takut orang yang didalam perahu atau kapal akan karamnya atau pusing kepalanya jika dia 
berdiri, atau barang sebagainya, sembahyanglah dia secara duduk dengan cara duduk yang 



dikehendakinya, dan tidak kurang pahalanya kerana uzurnya. Tetapi duduknya cara iftirasy 
terafdhal daripada duduk cara tawarruk dan bersila.  

1743. Makruh duduk iq’a’ (اقعاء) pada salah satu daripada duduk-duduk didalam sembahyang, iaitu 
duduk dengan meletakkan dua pangkal peha pada tempat sembahyang dan mendirikan dua 
lutut kerana ditegah duduk iq’a’ didalam sembahyang seperti apa yang tersebut didaam hadith 
riwayat Hakim kerana ia  menyerupai duduk anjing dan kera. 

1744. Tetapi ada satu bentuk duduk iq’a’ disunatkan pada duduk diantara dua sujud, iaitu bahawa dia 
menghamparkan sekelian belakang jari dua kakinya pada tempat sembahyang dan meletakkan 
dua pangkal pehanya diatas dua tumitnya dan meletakkan dua lututnya pada tempat 
sembahyang. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah : telah dinaskan oleh imam Syafi’e 
didalam Buwaiti dan Imla’* diatas sunat yang demikian itu pada duduk diantara dua sujud. 
Artinya sekalipun duduk iftirasy itu terafdhal daripadanya. 

1745. Dihubungkan dengan duduk diantara dua sujud itu tiap-tiap duduk yang pendek seperti duduk 
istirehat. Intaha.  

1746. Kemudian maka tunduklah orang yang sembahyang duduk itu untuk rukuknya. Bermula, 
sekurang-kurang rukuknya adalah bahawa dia tunduk hingga berbetulan dahinya dengan 
hadapan dua lututnya. Yang terakmalnya adalah bahawa dia tunduk hingga berbetulan dahinya 
dengan tempat sujudnya. Bermula, kaifiat rukuk orang yang sembahyang sunat dengan duduk 
adalah sama seperti demikian itu pada yang sekurang-kurangnya dan yang akmalnya. 

1747. Jika dia tidak kuasa sembahyang duduk sembahyanglah dia berbaring diatas lambungnya pada 
hal dia mengadap kiblat dengan mukanya, dengan hadapan badannya. Sunat keadaan 
baringnya itu diatas lambungnya yang kanan. Makruh berbaring diatas lambung kirinya jika 
dapat dia berbaring diatas lambung kanannya. Maka jika dia tidak kuasa sembahyang berbaring  
diatas lambungnya maka sembahyanglah dia bertelentang. Yang terafdhal adalah dua tapak 
kakinya mengadap kiblat. Wajib diatasnya mengadap kiblat dengan mukanya, maka hendaklah 
diletakkan umpama bantal dibawah kepalanya supaya dia mengadap dengan mukanya kepada 
kiblat. Inilah jika dia diluar ka’bah.  

1748. Adapun jika dia didalam ka’bah maka tidak perlu kepada meninggikan kepalanya, bahkan harus 
dia sembahyang bertelentang atau menyarap kerana bahawa apa saja dia hadapkan 
mengadaplah dia kepada juzuk ka’bah itu. Tetapi jika umpamanya ka’bah itu tidak berbumbung 
tertegahlah sembahyang telentang melainkan dengan meninggikan kepalanya. 

1749. Kemudian maka  dia mengisyaratkan dengan kepalanya untuk rukuknya dan sujudnya jika dia 
lemah dari keduanya. Wajib bahawa isyaratnya kepada sujud lebih daripada isyaratnya untuk 
rukuk kerana membezakan diantara keduanya.  

1750. Maka jika dia lemah dari mengisyaratkan dengan kepala dia mengisyarat dengan kejip matanya. 
Maka jika dia lemah jua daripada yang demikian itu kata syeikh Ibnu Hajar : seperti dia digagahi 
orang diatas meninggalkan yang tersebut itu didalam waktu hendaklah dia memperlalukan 
perbuatan sembahyang didalam hatinya, seperti bahawa dia rupakan dirinya berdiri dan rukuk 
dan i’tidal dan sujud, hingga akhirnya. Jika dia lemah dari menyebutkan bacaan dengan 
lidahnya hendaklah dia perlalukan yang demikian itu dengan hatinya.  

1751. Maka memperlalukan yang demikian itu wajib pada yang wajib dan sunat pada yang sunat. Tidak 
ada kadha diatasnya kerana uzurnya itu adalah sakit dan jenis sakit, bukannya nadir, dan tidak 
kurang pahalanya kerana uzurnya.  

1752. Adapun jika dia digagahi orang diatas mengerjakan perbuatan yang menafikan sembahyang 
maka tidaklah lazim atasnya suatu daripada yang tersebut itu selama dia masih lagi digagahi. 
Lazim diatas orang yang disula mengisyaratkan hanyalah kerana ia tidak ditegah daripada 
sembahyang sedang orang yang digagahi itu ditegah dari sembahyang serta bertambah dengan 



mengerjakan perbuatan yang menafikan sembahyang. Lazim dia mengkadha kerana nadir 
uzurnya. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah.  

1753. Syahadan. Manakala dia kuasa diatas satu martabat daripada segala martabat yang terdahulu itu 
dipertengahan sembahyangnya wajiblah dia memperbuatnya. Maka jika dia kuasa duduk 
ditengah sembahyang berbaringnya wajib dia duduk dan menyempurnakan baki 
sembahyangnya itu, dan jika dia kuasa berdiri ditengah sembahyangnya berduduk wajib dia 
berdiri lalu dia sempurnakan baki sembahyangnya dengan berdiri. Akan tetapi tidak 
memadainya bacaan fatihahnya ketika bangkit dari baring kepada duduk atau dari duduk 
kepada berdiri.  

1754. Demikian lagi jika dia lemah dari berdiri ditengah sembahyang berdirinya dan dia kuasa duduk 
wajib dia duduk dan menyempurnakan baki sembahyangnya dengan berduduk dan jika dia 
lemah dari duduk didalam tengah sembahyangnya berduduk dan dia kuasa baring wajib dia 
berbaring dan menyempurnakan baki sembahyangnya berbaring. Memadainya disini bacaaan 
fatihah ketika turunnya dari berdiri kepada duduk atau ketika turunnya dari duduk kepada 
baring.  

1755. Harus bagi orang yang kuasa berdiri mengerjakan sembahyang sunat berduduk dan berbaring 
sekalipun sembahyang dua raya dan dua gerhana dan sembahyang istisqa’. Adalah pahala 
sembahyang duduk itu setengah pahala sembahyang berdiri dan pahala sembahyang berbaring 
diatas lambung itu setengah pahala sembahyang berduduk kerana sabda nabi saw,  “ َمْن َصلهى  

َفلَُه نَْصُف أَْجَر اْلَقاَعدَ  -اَْى ُمْضَطَجًعا–َصلهى َقاَعًدا َفلَُه نَْصُف أَْجَر اْلَقائََم َوَمْن َصلهى َنائًَما  َقائًَما َفُهَو أَْفَضُل َوَمنْ  ” artinya: 
siapa yang sembahyang berdiri maka ianya terafdhal dan siapa sembahyang berduduk maka 
baginya setangah pahala orang yang sembahyang berdiri dan siapa sembahyang berbaring 
diatas lambungnya maka baginya setengah pahala orang yang sembahyang duduk. Riwayat 
Bukhari.  

1756. Bermula, tempat yang demikian itu pada orang yang  kuasa dan pada selain nabi sawm. Adapun 
orang yang tidak kuasa berdiri maka tidak kurang pahala sembahyangnya berduduk dari pahala 
sembahyangnya berdiri dan orang yang tidak kuasa berduduk tidak kurang pahala sembahyang 
berbaring diatas lambungnya dari pahala sembahyangnya berduduk. 

1757. Adapun nabi kita Muhamamd sawm maka sebahagian daripada kususiahnya bahawa pahala 
sembahyang sunatnya sambil duduk dan baring sama dengan pahala sembahyangnya berdiri, 
tidak kurang ia darinya, kerana bahawa dia diamankan dari malas. 

1758. Wajib diatas orang yang sembahyang berbaring itu duduk untuk mangerjakan rukuk dan sujud, 
dan janganlah dia mengisyarat bagi keduanya kerana ketiadaan warid. Adapun sembahyang 
sunat bertelentang maka iaitu tidak sah sekalipun dapat dia berbaring diatas lambungnya dan 
sekalipun dia sempurnakan rukuknya dan sujudnya kerana ketiadaan warid daripada nabi 
sawm. 

1759. Bermula, hasil kata syeikh Ibnu Hajar didalam Tuhfah bahawa harus bagi orang yang 
sembahyang sunat itu membaca fatihah ketika turunnya dari berdiri sekalipun dia sampai 
kepada rukuk, tetapi sayugia bahawa tidak dibilangkan rukuknya melainkan dengan menambah 
tunduk bagi rukuk kemudian daripada selesai fatihahnya supaya tidak lazim bertindih dua rukun; 
qiam dan rukuk. Muhtamal pula bahawa tidak disyaratkan yang demikian itu hanya dipadakan 
dengan menambahi tama’ninah dengan kasad rukuk.  

1760. Kata syeikh Ibnu Qasim didalam Hasyiahnya: sekelian kalam syeikh Ibnu Hajar itu tempatnya 
adalah apabila dia menghendaki rukuk daripada berdiri. Adapun jika dia hendakkan turun dari 
berdiri kepada duduk kemudian dia rukuk daripada duduknya maka ianya harus kerana tidak 
ada yang menegahnya daripada membaca fatihah ketika turunnya sekalipun dia 
menyempurnakannya selepas duduknya. Intaha.* 



1761. Kata syeikh Ibnu Qasim : telah berfawa syeikh kami Syihab Ramli dengan mengharuskan takbir 
ihram sembahyang sunat ketika bangkit kepada berdiri dan dengan menegah membaca fatihah 
pada sembahyang sunat ketika bangkit kepada berdiri. Kata syeikh Ibnu Qasil : pada fatwa 
syeikh yang kedua ada renungan kerana tidak disyaratkan berdiri pada sembahyang sunat, 
bersalahan sembahyang fardhu.  

1762. Rukun yang keempat : membaca fatihah pada tiap-tiap rakaat didalam qiamnya atau gantinya 
hinggakan qiam yang kedua pada sembahyang gerhana, samaada pada sembahyang senyap 
atau sembahyang nyaring dan samada membaca fatihah itu dengan hafal atau dengan talkin 
atau dengan memandang mushaf kerana sabda nabi sawm “ اَْى فَْى  –الَ َصالََة لََمْن لَْم َيْقَرأْ بََفاتََحَة اْلَكَتاَب  

 artinya : tidak sah sembahyang bagi barang siapa yang tidak membaca fatihah – iaitu  ”ُكلِّ َرْكَعةٍ 
pada tiap-tiap rakaat. Riwayat Bukhari dan Muslim melainkan rakaat orang yang masbuk maka 
tidak wajib diatasnya membaca fatihah kerana fatihahnya ditanggung oleh imamnya.  

1763. Terkadang tergambar gugur fatihah pada sekelian rakaat seperti bahawa seorang itu masbuk 
pada rakaat dan tertinggal dari imam sebab sesak atau lupa atau lambat gerak tubuhnya maka 
tidak dia berdiri pada tiap-tiap rakaat selain yang pertama melainkan imamnya sedang rukuk 
maka gugur wajib fatihah pada sekelian rakaatnya itu kerana ditanggung oleh imamnya. 

1764. Masaalah terkadang wajib membaca fatihah didalam satu rakaat dua kali dengan yang pertama 
seperti keadaan yang apabila dia bernazar membaca fatihah pada tiap-tiap kali dia bersin maka 
apabila dia bersin didalam sembahyangnya didalam qiam nescaya wajiblah atasnya membaca 
fatihah pula atau bersin didalam rukuk atau sujud hendaklah dibacanya fatihah kemudian 
daripada selesai sembahyangnya kerana selain daripada qiam bukannya tempat bagi fatihah. 

1765. Masaalah: jikalau makmum sembahyang pada rakaat pertama bersama imam kemudian tatkala 
imamnya berdiri pada rakaat kedua dia berniat mufarakah dari imamnya dan mengikut akan 
orang yang lain yang rukuk kerana kasad menggugurkan fatihah nescaya haruslah baginya 
yang demikian itu, dan gugur darinya fatihah kerana ditanggung oleh imamnya yang kedua itu. 
Demikianlah hasil yang tersebut didalam hasyiah Ibnu Qasim kerana mengikut syeikhnya 
Syihab Ramli. 

1766. Bermula, “ َحْيمَ   ْحَمَن الره بَْسَم هللاَ الره ”  itu satu ayat daripada fatihah pada amal kerana bahawa nabi 
sawm membilangnya satu ayat daripadanya seperti yang tersebut didalam hadith yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim dan disahkan oleh keduanya. Dan bahawa nabi 
sawm bersabda “bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada ayat-ayat fatihah”. 

1767. Bermula, yang paling sahih bahawa ia adalah awal tiap-tiap surah selain Bara’ah, seperti yang 
ditunjukkan oleh hadith Muslim dan selainnya. Maka nyata daripada yang demikian itu bahawa 
bismillah itu ayat Quran, iaitu pada zan tidak dengan jazam kerana ketiadaan tawatir. Memadai 
padanya zan sabitnya istimewa pula jika ada zan itu hampir kepada martabat yakin kerana 
sepakat semua sahabat nabi sawm diatas mensabitkan bismillah didalam mushaf dengan 
tulisan serta ijtihad mereka itu pada mensabitkan mushaf daripada apa yang bukan daripada 
Quran hingga daripada noktahnya dan barisnya. 

1768. Bermula, mensabitkan nama-nama surah dan ‘usyur dan barang sebagainya didalam mushaf 
maka ia adalah setengah daripada bid’ah Hajjaj. Akan  tetapi dijadikan dia dengan tulisan yang 
lain daripada tulisan mushaf.  

1769. Wajib memelihara huruf-hurufnya seperti bahawa jangan ditukarkan satu huruf daripadanya 
dengan huruf yang lain. Maka jika ditukarkan ia dengannya seperti ditukarkanya “حاء”  dengan 
“ dengan zai atau dal pada ”الذين“ atau zal pada ”هاء“ ْينَ   َيْوَم الدِّ ” dengan zal atau dhad dengan zha’ 
nescaya tidak sah bacaannya pada kalimah itu jika dia kuasa menyebut hurufnya atau lemah 
darinya tetapi cuai, seperti dapat dia belajar lalu dia tidak belajar. Adapun jika dia tidak kuasa 
menyebutnya dan tidak dia cuai memadailah bacaanya pada kalimah itu.  



1770. Jika dibacanya qaf berbelah bagi diantara qaf dan kaf seperti bacaan setengah arab sahlah 
bacaannya serta karahah. Inilah muktamad syeikh Ramli didalam Nihayah kerana mengikut 
syeikh Islam dan Ruyani dan Ibnu Rif’ah. Adapun yang diktimadkan syeikh Ibnu Hajar didalam 
Tuhfah dan syarah Mukhtasar Bafadhal maka ianya tidak sah melainkan jika sukar diatasnya 
belajar sebelum waktu. 

1771. Jika dibacanya sin yang berbelah bagi diantara sin dan shad batallah ia jika dia kuasa, jika dia 
tidak kuasa maka tidaklah batal. Berjalanlah yang demikan itu pada semua bagai gantian 
sekalipun tidak mengubah makna seperti “ ُمْوَن الَعالَ   ” demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah.  

1772. Wajib diatas orang yang memabca fatihah dan selainnya memelihara daripada salah yang 
mencederakan maknanya seperti membaca “ أَْنَعْمَت   ” dengan dhommah atau kasrah atau “ إَيهاكَ   ” 
dengan kasrah, dan seperti membaca qiraat yang syaz yang mengubah makna seperti 
membaca “ َما َيْخَشى هللاَ َمْن َعَباَدَه اْلُعلََماءُ   إَنه ” dengan rafa’ yang pertama dan nashab yang kedua, atau 
menambah satu huruf atau mengurangkannya. Maka jika diperbuatnya akan satu daripada yang 
demikian itu batallah bacaannya jika tidak disengajakannya. Jika disengajakannya lagi tauhukan 
haramnya batallah sembahyangnya 

1773. Jika seorang membaca dengan sangat tartil hingga dia menjadikan satu kalimah itu dua kalimah 
kerana kasad menyatakan huruf seperti bahawa dia berhenti diantara sin dan ta’ pada “ َنْسَتَعْينَ   ” 
tidaklah harus yang demikian itu dan tidkak memadai kerana yang wajib diatas orang yang 
membaca dalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya  kemudian berpindah kepada huruf yang 
selepasnya dengan berhubung tidak dengan berhenti diantara dua huruf. Demikanlah hasil 
kalam syeikh Ibnu Hajar yang tersebut didalam Mukhtasar Bafadhal. 

1774. Wajib diatas yang membaca fatihah dan selainnya membaca dengan bacaan yang sepakat 
segala qari atas wajibnya, daripada mad dan idgham dan selainnya seperti yang tersebut 
didalam Fathul Jawwad. 

1775. Haram membaca dengan qirat syazzah diatas itlak. Iaitu selain qiraat yang tujuh. Demikian lagi 
haram mentalfikkan dua qiraat daripada qiraat yang tujuh itu dengan syarat jika yang dibacanya 
pada bacaan yang kedua bertambat dengan bacaan pertama, seperti membaca  “آدم” dan 
 .dengan nashab keduanya atau dengan rafa’ keduanya 305”كلمات“

1776. Tersebut didalam Majmuk bahawa sunat bagi orang yang membaca dengan satu qiraat daripada 
tujuh qiraat itu bahawa dia menyempurnakan bacaannya dengan qiraat itu. Jika dia tidak 
mentamamkannya denganya seperti bahawa dibawanya pula dengan qiraat yang lain maka iaitu 
harus dengan syarat jika yang dibacanya dengan qiraat yang kedua itu tidak bertambat dengan 
bacaan yang pertama. Adapun jika ia bertambat dengannya maka iaitu haram. Kemudian maka 
jika ia mengubah makna maka batallah bacaannya, dan jika tidak maka tidak batal. Inilah hasil 
yang tersebut didalam Tuhfah. 

1777. Wajib diatas yang membaca fatihah memelihara segala tasydidnya yang empat belas itu kerana 
bahawa ia adalah hai’ah bagi hurufnya yang bertasydid maka ujudnya itu melengkapi segala 
hai’ah-hai’ahnya. Maka jika ditakhfifkan huruf yang bertasydid seperti “ ْحَمَن   الره ” dengan tidak 
beridgham tidaklah sah bacaannya dan terkadang jadi kafir yang mentakhfifkan “ إَيهاكَ   ” jika dia 
tahukan maknanya lagi disengajakanya kerana makna “ إَيهاكَ   ” dengan tidak bertasydid itu adalah 
“ ْمَس   َضْوُء الشه ” artinya cahaya matahari. Maka adalah dia seolah-oleh membaca “ َضْوُء الشهْمَس َنْعُبدُ   ” 
artinya : akan cahaya matahari kami sembah. Jika ditasydidkan huruf yang tidak bertasydid 
derhakalah dia dan tidak batal bacaannya.  
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1778. Wajib dia memelihara tertibnya seperti bahawa dia membacanya diatas aturannya yang makruf 
kerana bahawa ia tempat balaghah dan i’jaz. Maka jikalau dia tinggalkan tertib itu seperti dia 
mula membacanya dengan setengahnya yang kedua tidaklah dikira ia. Adapun setengahnya 
yang pertama maka ditilik jika dia mentakhirkannya dengan lupa dan tidak lanjut perceraiannya 
maka ianya dikira. Maka hendaklah dia menyambungnya dengan membaca setengahnya yang 
kedua. Adapun jika dia mentakhirkannya dengan sengaja atau lanjut perceraiannya maka tidak 
dikira ia seperti setengahnya yang kedua itu. Maka hendaklah dia mula pula membaca dari 
awalnya hingga akhirnya. 

1779. Wajib diatasnya memelihara mualatnya seperti dia baca kalimah-kalimahnya dengan berturut-
turut seperti bahawa dia tidak menceraikan diantara kalimah-kalimahnya dengan lebih daripada 
diam bernafas atau diam kerana mengah. Akan tetapi jika dia menceraikan diantaranya dengan 
lebih dari yang demikian itu kerana lupa atau kerana mengingatkan satu ayat daripadanya maka 
iaitu tidak mengapa, maka tidak putus mualat dengannya. Demikian lagi tidak mengapa jika dia 
ulang membaca satu ayat daripadanya pada tempatnya sekalipun tanpa uzur, atau dia kembali 
membaca yang telah dibacanya kemudian dia menyempurnakannya hingga akhirnya 

1780. Jikalau seorang syak pada pertengahan fatihah telah dibacanya “بسم هللا” atau belum lalu dia 
menyempurnakan fatihah itu serta syak, kemudian dia ingat bahawa dia telah membacanya 
nescaya wajib dia mula membaca fatihah dari awal hingga akhirnya kerana dia cuai dengan apa 
yang dibacanya serta syak maka jadilah yang dibacanya serta syak itu seolah-olah kalam yang 
selain fatihah. Inilah hasil yang dirajihkan Ibnu Hajar didalam Tuhfah kerana mengikut Ibnu 
Syuraij.  

1781. Jika menyelangi diantara kalimah-kalimah fatihah itu zikir yang lain yang tidak bersangkutan 
dengan sembahyang seperti mengucap “alhamdulillah” tatkala bersin dan mengucap 
“subhanallah” kerana memberi izin orang yang hendak masuk atau mengingatkan bacaan orang 
yang selain imamnya dengan kasad bacaan nescaya putuslah mualat fatihahnya dengan zikir 
itu, sekalipun ia sedikit. Maka hendaklah dia mulakan fatihahnya. Melainkan jika dia lupa atau 
jahilkan hukumnya, maka tidak putus ia dengannya sekalipun ianya lanjut.  

1782. Jika menyelangi antaranya zikir yang berkaitan dengan sembahyang seperti mengucap amin 
bagi bacaan imamnya atau mengingatkan imamnya yang lupa apabila dia terdiam dengan 
kasad bacaan sekalipun serta kasad mengingatkan, dan seperti memohonkan rahmat dengan 
membaca “ اَحَمْيَن   َربِّ اْغفَْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الره ” tatkala imamnya membaca ayat rahmat seperti “ أَْن
َربِّ إَنِّْي أَُعْوُذ بََك َمَن “ atau berlindung daripada azab dengan membaca ”َيْغفََر هللاُ لَُكْم َوهللاُ َغفُْوٌر َرَحْيمٌ 

 dan ”َولََكْن َحقهْت َكلََمُة اْلَعَذاَب َعلَى اْلَكاَفَرْينَ “ tatkala imamnya membaca ayat azab seperti ”اْلَعَذابَ 
membaca “ َاَهَدْين  dan ”أَلَْيَس هللاُ بَأَْحَكَم اْلَحاَكَمْينَ “ tatkala imamnya membaca ”َبلَى َوإَنها َعلَى َذلََك َمَن الشه
membaca “ َي الْ  َعَظْيَم ُسْبَحاَن َربِّ “ tatkala imamnya membaca “ ْح بَاْسم َربَِّك اْلَعَظْيمَ   َفَسبِّ ” dan membaca 
َح اْسَم َربَِّك األَْعلَى“ tatkala imamnya membaca ”ُسْبَحاَن َربَِّي األَْعلَى“   . ”ُسبِّ

1783. Maka sekelian zikir yang tersebut itu tidak memutuskan mualat fatihah kerana ia disunatkan 
didalam sembahyang. Bersalahan zikir kerana mengingatkan imamnya yang lupa sebelum dia 
diam selama dia masih mengulangi bacaannya, maka ianya memutuskan mualat kerana tidak 
disunatkan ia pada ketika itu. Akan tetapi sunat dia memulakan bacaan fatihah supaya dia 
keluar daripada khlilaf orang yang mewajibkannya. 

1784. Demikian lagi tidak putus mualat dengan sujud tilawah bersama imamnya kerana yang demikian 
itu disuruh.  

1785. Memutuskan mualat oleh diam yang lanjut iaitu apa yang lebih daripada diam bernafas jika tidak 
dengan uzur sekalipun tidak diniatkannya memutuskan bacaan. Bersalahan jika diamnya itu 
kerana uzur seperti lupa atau jahil atau kerana mengah atau kerana mengingatkan satu ayat 
daripada fatihah yang dia lupakannya seperti yang telah terdahulu kenyataannya.  



1786. Demikian lagi memutuskan mualat diam yang sedikit iaitu kadar dia bernafas dan istirehat jika dia 
kasadkan dengannya memutuskan bacaan kerana memberi bekas perbuatan yang beserta niat. 
Adalah bandingannya seperti orang yang memegang harta taruhan dengan niat khianat 
memindahkannya. Maka bahawa dia mendhoman sekalipun dia tidak mendhoman dengan 
salah satu daripada keduanya. 

1787. Masaalah: jika seorang syak sebelum rukuk adakah dia telah membaca fatihah atau tidak, atau 
dia syak sebelum salam adakah dia telah membacanya tahiyyat atau tidak, wajib dia mengulang 
baca keduanya. Demikian lagi wajib dia mengulang baca fatihah dan tahiyyat jika dia syak 
tengah membaca keduanya pada sebahagian daripada keduanya. Akan tetapi jika dia syak 
selepas selesai keduanya pada meninggalkan sebahagian dari keduanya maka ianya tidak 
memudharatkan. 

1788. Syahadan. Barang siapa tidak tahu membaca sekelian fatihah seperti bahawa dia lemah darinya 
didalam waktu kerana picik waktunya atau kerana dungunya306 atau ketiadaan orang yang 
mengajarinya atau ketiadaan mushaf, wajiblah dia membaca tujuh ayat yang lain sebilang ayat 
fatihah, sekalipun ia bercerai-cerai dengan syarat jangan kurang hurufnya dari khuruf fatihah. 

1789. Kata syeikh Islam didalam Syarah Minhaj : bilangan huruf fatihah dengan 
bislmillahhirrahmanirahim adalah lima puluh enam huruf dengan mensabitkan alif pada “  َمالَك ”. 
Bermula, yang dikehendaki dengan yang demikian itu bahawa perhimpunan huruf gantian 
fatihah jangan kurang dari huruf-huruf fatihah, bukan yang dikehendaki dengannya bahawa 
huruf-huruf setiap ayat gantian fatihah itu sebilangan huruf-huruf setiap ayat fatihah. Sunat 
menambah ayat kelapan supaya dia menjadi ganti surah. 

1790. Tidak harus menterjemahkan fatihah dengan bahasa ‘ajam kerana luput dengannya i’jaz kerana 
firman Allah taala “ ا  ا أَْنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَربَّيً إَنه ” artinya : sungguhnya Kami telah turunkan Quran dengan 
bahasa  Arab. Maka bahasa ‘ajam tidak seperti demikian itu. Dan lagi kerana ta’abbud307 
dengan lafaz Quran, maka tidak memadai ia dengan terjemahnya.  

1791. Bersalahan dengan takbir ihram dan khutbah jumaat dan mengatakan dua kalimah syahadah 
dan barang sebagainya daripada yang bukan Quran. Maka wajib diatas orang yang lemah 
darinya dengan bahasa arab bahawa dia menterjemahkannya dengan sebarang bahasa yang 
dikehendakinya.  

1792. Jika dia lemah dari tujuh ayat wajib dia membaca tujuh bagai zikir atau tujuh bagai doa dengan 
syarat jangan kurang hurufnya  dari huruf fatihah. Memadai tujuh bagai doa yang berkaitan kata-
katanya dengan akhirat, dan jika dia hafal tujuh bagai zikir yang lain sekalipun. Dan jika dia tidak 
tahukan doa melainkan yang berkaitan dengan dunia jua maka ia memadai baginya. Inilah yang 
muktamad didalam Tuhfah dan Mughni dan Nihayah. Kata syeikh Islam : tidak disyaratkan pada 
zikir dan doa itu bahawa dia mengkasadkan keduanya sebagai gantian tetapi yang disyaratkan 
bahawa dia tidak kasadkan keduanya sebagai selain gantian.  

1793. Apabila dia kuasa diatas sebahagian fatihah hendaklah dia ulang membacanya hingga sampai 
kepada kadar fatihah. Inilah jika dia tidak kuasa diatas gantian yang sebahagian lagi. Maka jika 
dia kuasa diatasnya hendaklah dia membaca sebahagian fatihah itu dan menghimpunkan 
gantian kepadanya yang sempurnakan kadar fatihah dengannya serta memeliharakan tertibnya.  

1794. Jika dia lemah dari demikian itu sekeliannya hinggakan daripada terjemah zikir dan doa wajib dia 
berdiri sekadar masa membaca fatihah yang sederhana pada zannya kerana bahawa membaca 
fatihah dan berdiri sekadar fatihah itu wajib keduanya. Maka apabila sukar diatasnya fatihah dan 
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gantiannya tinggallah yang wajib diatasnya berdiri kadar fatihah. Sunat melebihkan berdiri 
sekadar membaca surah. Sunat diatas yang tidak kuasa membaca qunut subuh berdiri selepas 
daripada i’tidal sekadar qunut. Wajib diatas yang tidak kuasa membaca tahiyyat akhir duduk 
sekadar masa membacanya. Sunat bagi yang tidak kuasa membaca tahiyyat awal duduk 
sekadar masa membacanya. 

1795. Apabila selesai daripada takbir ihram maka sunat membaca doa iftitah dengan perlahan. 
Sungguhnya telah warid didalam hadith bahawa doa iftitah itu banyak lagi masyhur. Yang 
terafdhal daripadanya “ َمَواَت َواألَْرَض َحنَْيًفا ُمْسلًَما َوَما أََنا َمَن اْلُمْشَرَكْيَن إَنه َصالَتَ   ْهُت َوْجَهَي لَلهَذْى َفَطَر السه ْي َوجه

َ َربِّ اْلَعالََمْيَن الَ َشَرْيَك  َْ َوَمَماتَْي ّلَِله لَُه َوبََذلََك أَُمْرُت َوأََنا َمَن اْلُمْسلََمْينَ َوُنُسَكْى َوَمْحَيا ”. Maka sunat doa iftitah itu 
pada sembahyang fardhu dan sunat melainkan sembahyang jenazah. Maka tidak disunatkan 
doa itu didalamnya sekalipun pada sembahyang diatas yang ghaib atau diatas kubur sekalipun.  

1796. Akan Tetapi tempat sunat membaca doa iftitah itu jika ghalib diatas zannya bahawa dia serta 
membaca doa iftitah itu akan mendapat fatihah sebelum rukuk imamnya. Adapun jika pada 
zannya apabila dibacanya doa iftitah itu akan luputlah darinya sekelian fatihah atau 
sebahagiannya, atau dia dapati imamnya didalam selain qiam seperti didalam rukuk atau i’tidal 
atau sujud atau duduk pada hal imamnya belum memberi salam, atau picik waktu dengan 
sekira-kira jika dibacanya doa iftitah itu nescaya keluarlah sebahagian sembahyangnya dari 
waktunya, maka tidaklah sunat baginya doa iftitah itu.  

1797. Luput iftitah itu dengan membaca “ َجْيمَ   ْيَطاَن الره أَُعْوُذ بَاّلِلَ َمَن الشه ” kerana luput tempatnya. Maka tidak 
diunatkan dia kembali kepadanya. Demikian lagi luput doa iftitah dengan duduk makmum 
masbuk serta imamnya keranaluput tempatnya. Tetapi jika masbuk mendapat imamnya didalam 
tasyahhud akhir lalu imamnya itu memberi salam tatkala dia masih lagi berdiri atau dia 
mendapat imamnya didalam tasyahhud awal lalu imamnya itu berdiri tatkala dia masih lagi 
berdiri atau imamnya itu keluar dari sembahyang sebab hadath umpamanya sebelum dia 
muafakat dengannya nescaya sunat baginya membaca doa iftitah pada tiga rupa masaalah itu, 
kerana tidak luput tempatnya.  

1798. Tidak luput doa iftitah dengan mengucap amin bersama imamnya dan sunat kemudian daripada 
doa iftitah itu membaca “ َجْيمَ   ْيَطاَن الره أَُعْوُذ بَاّلِلَ َمَن الشه ”  kerana firman Allah taala “ َفإََذا َقَرْأَت اْلقُْرآَن َفاْسَتَعْذ  

َجْيمَ  ْيَطاَن الره  artinya : maka apabila kamu hendak membaca Quran maka mintalah ”بَاّلِلَ َمَن الشه
lindungan dengan Allah dari Syaitan yang direjam.  

1799. Sunat membaca ‘auzu billah itu tiap-tiap rakaat kerana warid ia kerana membaca fatihah, dan 
fatihah itu dibaca pada tiap-tiap rakaat. Akan tetapi membacanya pada rakaat yang pertama 
lebih muakkad sunatnya daripada rakaat yang kemudiannya kerana muafakat ulamak diatas 
sunatnya padanya. Sunat membacanya dengan perlahan sekalipun pada sembahyang nyaring. 

1800. Maaalah : jika seorang hendak membaca zikir ganti tujuh ayat yang lemah dia darinya adakah 
sunat dia membaca a’uzubillah atau tidak? Jawab: bahawa yang dirajihkan oleh syeikh Asnawi 
didalam Muhimmah : tidak disunatkan dia membacanya. Ia adalah yang dizahirkan oleh syeikh 
Khatib Syarbini didalam Mughni,  katanya : kerana membaca a’uzubillah itu kerana membaca 
Quran dan zikir yang dibacanya itu bukan Quran. Adapun yang dirajihkan oleh syeikh Ibnu Hajar 
dan syeikh Ramli didalam Tuhfah dan Nihayah maka iaitu sunat dia membacanya kerana zikir 
itu ganti Quran maka ia seperti hukum Quran.  

1801. Luput membaca a’uzu billah itu dengan membaca fatihah sekalipun dengan lupa.  
1802. Sunat bagi yang membaca fatihah didalam sembahyang atau diluarnya mengucapkan amin 

mengiringi akhir fatihah. Sunat mengucapkannya dengan takhfif mim serta mad hamzah yang 
mana ia yang lebih fasih lagi masyhur, dan harus qasar. Makna amin itu dengan takhfif dan mad 
atau qasar adalah “ اْسَتَجبْ   ” artinya : perkenankanlah.  



1803. Maka jika dibacanya dengan tasydid mim serta mad atau qasar hamzah dan dia kehendaki 
bahawa maknanya adalah “ َقاَصَدْيَن إَلَْيَك َوأَْنَت أَْكَرُم َمْن أَْن ُتَخْيَب َقاَصًدا  ” artinya : kami menuju kepada 
mu dan Engkau maha mulia daripada bahawa engkau sia-siakan orang yang menuju, tidaklah 
batal sembahyangnya kerana ia mengandungi makna doa. Jika tidak seperti demikian itu maka 
batallah sembahyangnya.  

1804. Demikian lagi sunat mengucap amin kemudian daripada akhir gantian fatihah jika ia 
mengandungi makna doa. Demikianlah yang tersebut didalam Tuhfah dan Nihayah.  

1805. Sunat bagi makmum dan selainnya menyaringkan amin pada sembahyang nyaring dan 
memperlahankannya pada sembahyang senyap. Jika ditambahnya “ َربه الَعالََمْينَ   ”atau barang 
sebagainya kemudian daripada lafaz amin itu nescaya adalah ia elok. Demikianlah hasil yang 
tersebut didalam Tuhfah dan Nihayah.  

1806. Tidak luput amin dengan membaca “ َربِّ اْغفَْرلَى  ” selepas akhir fatihah, tetapi yang demikian itu 
sunat jua kerana warid dengannya hadith yang hasan. Luput amin itu dengan diam yang lanjut 
dan dengan membaca surah atau dengan rukuk.  

1807. Sunat diam sedikit diantara akhir fatihah dan diantara amin supaya terbeza ia dari Quran. 
Demikian lagi sunat diam sedikit diantara amin dan surah.  

1808. Sunat bagi makmum pada sembahyang nyaring bahawa serentak aminnya dengan amin 
imamnya, jangan terdahulu dan jangan terkemudian supaya muafakat aminnya dengan amin 
segala malaikat kerana sabda nabi sawm “ ُه   الِّْيَن َفقُْولُوا آَمْيَن َفإَنه إََذا َقاَل اإلََماُم َغْيَر اْلَمْغُضْوَب َعلَْيَهْم َوالَ الضه

َم َمْن َذْنبَهَ  “ artinya: apabila imam membaca ”َمْن َواَفَق َقْولُُه َقْوَل اْلَمالَئََكَة ُغفََر لَُه َما َتَقده َغْيَر اْلَمْغُضْوَب َعلَْيَهْم   ” 
maka kata oleh mu : amin kerana barang siapa muafakat katanya dengan kata para malaikat 
pada satu masa nescaya diampunkan Allah taala akan apa yang terdahulu daripada dosanya. 
Dan lagi kerana bahawa yang diaminkan oleh makmum itu hanyalah bacaan imamnya jua yang 
sungguhnya ia telah pun selesai, bukan amin imamnya. Darierna inilah tidak sunat bagi 
makmum mengaminkan bacaan imamnya melainkan jika dia endengarnya. 

1809. Tidak ada bagi kita didalam sembahyang apa yang disunatkan bersamaan dengan imam 
padanya selain daripada ini. Jika tidak bersamaan amin makmum dengan amin imamnya 
hendaklah dia mengucap amin mengiringi amin imamnya. Jika imam mentakhirkan aminnya 
daripada masa yang disunatkan hendaklah makmum mengucap aminnya dahulu daripada 
imamnya dan jangan dia menanti amin imamnya itu.  

1810. Sunat bagi imam pada sembahyang nyaring melanjutkan diam diantara amin dan surah sekira-
kira selesai makmum dari fatihahnya supaya lapang makmum untuk mendengar bacaan 
surahnya. Hendaklah dia membaca dengan perlahan didalam diamnya itu akan zikir atau Quran 
yang mana ianya terutama. Akan tetapi jika dia membaca Quran hendaklah dia pelihara 
keadaan yang dibacanya dengan nyaring serta yang dibacanya dengan perlahan itu diatas tertib 
mushaf iaitu keadaan yang dibacanya dengan nyaring itu mengiringi yang dibacanya dengan 
perlahan, kerana yang demikian itu sunat. 

1811. Sunat diam yang sedikit diantara surah dan rukuk dan diantara takbir ihram dan doa iftitah dan 
diantara doa iftitah dan a’uzubillah dan diantara a’uzubillah dan fatihah. Maka sekelian diam itu 
sedikit jua melainkan diam imam kerana menantikan selesai fatihah makmum. Tidak ada 
didalam sembahyang diam yang disunatkan selain daripada yang demikian itu. 

1812. Sunat bagi tiap-tiap yang sembahyang selain makmum iaitu imam dan yang sembahyang 
sendirian selepas mengucap amin membaca surah yang selain fatihah didalam dua rakaat 
sembahyang subuh dan jumaat dan hari raya dan gerhana dan minta hujan dan didalam dua 
rakaat yang pertama daripada sembahyang maghrib dan isyak dan zohor dan asar.  

1813. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahawa sunat membaca surah didalam sembahyang 
itu diatas itlak samaada ia fardhu atau sunat dan samaada ia sembahyang nyaring atau senyap, 



melainkan sembahyang orang yang luput dua yang menyucikan apabila ada diatasnya hadath 
besar, maka tidak sunat baginya membaca surah didalam sembahyangnya bahkan ia haram 
diatasnya, dan melainkan sembahyang jenazah maka tidak sunat baginya membaca surah 
bahkan ianya makruh. 

1814. Adapun surah fatihah apabila dibacanya dua kali maka tidak terhasil dengan yang kedua oleh 
sunat membaca surah kerana suatu yang satu tidak tertunai dengannya fardhu dan sunat yang 
dimaksudkan kedua-duanya, melainkan apabila dia tidak hafal selainnya, maka terhasillah 
dengannya sunat membaca surah itu. Demikianlah yang tersebut didalam Mughni dan Nihayah.  

1815. Adapun makmum jika dia muafik lagi mendengar bacaan imamnya maka tidak disunatkan dia 
membaca surah hanya hendaklah dia sengaja mendengar bacaan imamnya kerana firman Allah 
taala “ َوإََذا قَُرَئ اْلقُْرآُن َفاْسَتَمُعوا لَهُ   ” artinya : dan apabila dibacakan Quran maka hendaklah kamu 
tuntut mendengarnya. Maka jika dia tidak mendengar bacaan imamnya kerana tuli telinganya 
atau jauh darinya atau dia mendengar suara imamnya tetapi tidak memahaminya308 atau imam 
memperlahankan bacaannya sekalipun pada sembahyang nyaring nescaya sunat bagi 
makmum itu membaca surah kerana tidak ada faedah dia diam.  

1816. Adapun makmum masbuk yang tidak mendapat dua rakaat yang pertama daripada sembahyang 
imamnya maka sunat dia membaca surah didalam rakaat yang didapatinya serta imamnya. 
Itupun jika dia dapat membacanya didalam dua rakaat itu. Jika tidak maka hendaklah dia kadha 
membacanya didalam rakaat yang tinggal daripada sembahyangnya selepas salam imamnya.  

1817. Adapun orang yang sembahyang sunat jika dia menyimpannya diatas satu tasyahhud maka 
sunat baginya membaca surah didalam tiap-tiap rakaat. Jika dibawanya lebih daripada satu 
tasyahhud maka sunat baginya membaca surah pada rakaat yang dahulu daripada tasyahhud 
awal. 

1818. Ketahui oleh mu bahawa hasil asal sunat dengan membaca suatu daripada Quran sekalipun 
kurang dari satu ayat. Akan tetapi surah yang sempurna terafdhal daripadanya, hinggakan 
surah yang singkat terafdhal daripada sebahagian surah yang panjang, sekalipun yang 
sebahagian itu lebih panjang. Kata syeikh Ibnu Hajar didalam syarah Mukhtasar Bafadhal : 
tempat yang demikian itu apabila dia tak hendak menyimpankan diatas sebahagian surah. 
Adapun jika dia hendakkan yang demikian itu seperti membaca satu ayat daripada surah al 
Baqarah dan satu ayat daripada surah Ali ‘Imran pada sembahyang sunat subuh dan membaca 
Quran sekeliannya didalam sembahyang tarawih maka adalah setengah surah itu terafdhal.  

1819. Sunat melanjutkan bacaan rakaat yang pertama diatas bacaan rakaat yang kedua kerana 
mengikut nabi sawm, melainkan jika warid nas dengan melanjutkan rakaat yang kedua. Maka 
sayugia hendaklah diikut nas itu, seperti keadaan yang pada masaalah ziham artinya sesak, 
bahawa sunat bagi imam melanjutkan rakaat yang kedua supaya orang yang menanti dapat 
menghubunginya pada sujud309, dan seperti membaca surah “Sabbihis” dan “Hal ataka” pada 
umpama sembahyang jumaat, dan seperti orang yang lupakan surah Sajdah pada rakaat yang 
pertama daripada sembahyang subuh jumaat, maka hendaklah dibacanya didalam rakaat yang 
kedua bersama “hal ataka”.  

1820. Syahadan. Sunat bagi imam dan orang yang sembahyang sendirian selain perempuan dan 
khunsa bahawa dia membaca dengan nyaring pada dua rakaat sembahyang subuh dan dua 
rakaat yang pertama sembahyang maghrib dan isyak dan dua rakaat sembahyang jumaat 
hinggakan rakaat makmum yang masbuk yang dibawanya kemudian daripada salam imamnya, 

                                                           
308 . iaitu dengar tapi tak jelas lalu dia tidak memahaminya. 
309 . pada asal “supaya dapat menghubunginya orang yang menanti akan sujud”. Wallahu a’lam.  



dan dua rakaat sembahyang dua hari raya dan dua rakaat sembahyang gerhana bulan dan 
sembahyang minta hujan dan sembahyang tarawih dan sembahyang witi ramadhan dan 
sembahyang tawaf pada malam atau pada waktu subuh. Maka sekelian sembahyang yang 
tersebut itu dinamakan sembahyang nyaring (jahriah). 

1821. Adapun sembahyang yang selain daripada yang tersebut itu disunatkan padanya membaca 
dengan perlahan. Maka dinamakan ia sembahyang perlahan (sirriyyah). Iaitu seperti 
sembahyang zohor dan ‘asar dan sembahyang gerhana matahari dan sembahyang tawaf pada 
siang hari dan sembahyang sunat maghrib dan isyak dan sunat subuh dan sembahyang witir 
yang lain daripada witir ramadhan dan sekelian sembahyang sunat yang lain daripada itu, 
melainkan sembahyang sunat mutlak pada malam. Maka sunat padanya membaca dengan 
pertengahan diantara nyaring dan perlahan jika dia tidak takutkan riak atau menganggu orang 
yang tidur atau yang sembahyang atau yang tawaf atau barang sebagainya. Maka jika dia 
takutkan yang demikian itu sunat baginya membaca dengan perlahan, makruh baginya 
membaca dengan nyaring pada ketika itu.  

1822. Adapun had nyaring maka bahawa dia memperdengarkan bacaannya kepada orang yang 
disisinya, dan had perlahan itu bahawa tidak mendengar bacaannya melainkan dirinya jua.  

1823. Had sederhana yang diantara nyaring dan perlahan itu khilaf ulamak padanya, kata setengah 
mereka : had pertengahan itu bahawa dia membaca sekira-kira lebih daripada mendengarkan 
dirinya hingga kepada had yang tidak didengari oleh orang yang disisinya, seperti yang telah 
diisyaratkan oleh firman Allah taala “ َوالَ َتْجَهْر بََصالَتََك َوالَ ُتَخافَْت بََها َواْبَتَغ َبْيَن َذلََك َسبَْيالً   ” artinya : dan 
janganlah kamu nyaringkan sembahyang mu dan jangan kamu perlahankannya dan tuntutlah 
jalan yang diantara demikian itu.  

1824. Kata setengah mereka itu : had pertengahan itu bahawa dia membaca sekali dengan nyaring dan 
sekali dengan pertengahan seperti apa yang datang dari perbuatan nabi sawm. Maka zahir 
ibarat syeikh IbnuHajar didalam Tuhfah dan didalam syarah Mukhtasar Bafadhal merajihkan 
kaul yang kedua ini. Kata tuan kitab Mughni : yang pertama itulah lebih aula.  

1825. Adapun perempuan dan khunsa jika hadhir padanya lelaki ajnabi maka sunat bagi keduanya 
membaca dengan perlahan kerana takutkan fitnah, dan jika tidak ada padanya lelaki ajnabi 
maka sunat bagi keduanya menyaringkan bacaan, tetapi sayugia hendaklah kurang nyaringnya 
dari nyaring lelaki. 

1826. Bermula, sembahyang kadha, maka yang kebilangan pada nyaring dan perlahannya hanyalah 
dengan waktu kadha jua, bukan waktu tunainya. 

1827. Syahadan. Sunat sembahyang subuh membaca tiwal mufassal artinya surah mufassal310 yang 
panjang. Demikian lagi sembahyang zohor. Tetapi sunat pada yang dibacanya pada 
sembahyang zohor lebih singkat dari yang dibacanya pada sembahyang subuh, seperti dia 
membaca pada zohor surah mufassal panjang yang hampir dengan surah mufassal panjang 
pada subuh.  

1828. Dan sunat sembahyang asar dan isyak membaca awshatul mufassal artinya surah mufassal 
yang pertengahan, dan sembahyang maghrib membaca qusharul mufassal artinya surah 
mufassal yang singkat.  

1829. Tetapi tidak disunatkan membaca surah mufassal panjang dan mufassal pertengahan itu 
melainkan bagi orang yang sembahyang sendirian dan bagi imam jika makmum yang 
mengikutnya dapat dihingga311, artinya tidak ada yang sembahyang dibelakangnya orang yang 

                                                           
310 . yang tecerai-cerai. 
311 . makmum yang mahshur. 



selain mereka itu, dan adalah tempat sembahyang itu masjid yang tidak didatangi orang 
asing312 dan tidak datang sembahyang didalamnya orang yang selain mereka itu dan lagi 
adalah sekelian mereka itu redha dengan apa yang dipanjangkan oleh imam dan lagi tidak 
bersangkut dengan diri mereka itu hak bagi orang lain seperti bahawa mereka itu bukan hamba 
orang dan bukan perempuan yang bersuami dan tidak ada mereka itu mengambil upah dengan 
diri mereka. 

1830. Maka jika tidak diperoleh satu syarat daripada syarat-syarat yang tersebut itu sunat bagi imam 
menyimpan pada sekelian sembahyang diatas surah mufassal yang singkat. Makruh baginya 
membaca surah mufassal panjang dan mufassal pertengahan. 

 
 

 ََ ٍد َوَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم تَْسلِْيًما َكثِْيًراَو ِ َربِّ وَ  َصلَّى هللاُ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 نَ اْلَعالَِميْ 
 

 

                                                           
312 . seperti masjid itu tidak pada jalan raya. 


